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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

1. Context de l’avaluació ambiental del PEPNat de Collserola 

 

El PEPCo (Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola) fou 

aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d’octubre de 

1987, amb text refós aprovat per la mateixa Corporació en data 28 de gener de 1988 i gestionat 

pel Consorci del Parc de Collserola. D’acord amb l’article 3 de les Normes Urbanístiques del 

PEPCo, el contingut d’aquest el formen aquelles determinacions de caràcter normatiu definides 

com a tals en el conjunt de la documentació, les quals tenen plena validesa jurídica amb la 

publicació de l’aprovació definitiva d’aquest Pla. Aquesta publicació s’esdevingué al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona , número 58, de 8 de març de 1988. 

La preocupació per una línia de protecció efectiva de la Serra desemboca en el Decret 146/2010 

de 19 d’octubre de Declaració del Parc natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals 

parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc. 

Per tal de fer efectiva la protecció que estableix aquest darrer decret, és necessària la formulació, 

redacció, tramitació i aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, 

segons preveu l’article 5 de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’espais naturals, en concordança amb 

el Pla d’espais d’interès natural i amb l’article 67 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, així com la formulació, redacció, tramitació i aprovació 

d’una Modificació del Pla general metropolità d’acompanyament al Pla especial.  

El nou pla especial, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural 

de la Serra de Collserola [PEPNat], revisa al Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural 

del Parc de Collserola [PEPCo], és a dir, l’aprovació definitiva del nou pla especial comporta la 

derogació del PEPCo vigent. 

 

 

1.1. Abast territorial 

L’àmbit del PEPNat comprèn: Els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola 

d’acord amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola i inclou 

l’àmbit de les reserves naturals parcials (Rierada-Can Balasc i de la Font Groga) i els espais de 

regulació especial. Amb una superfície total de 8.156 hectàrees. A més el PEPNat també 

incorpora un Espai funcional que comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai 

PEIN Serra de Collserola que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són 

necessaris per a garantir el compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del 

Parc Natural. 
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Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Memòria descriptiva i justificativa 
 

  

Figura 1: Àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. Verd clar: Parc Natural; verd fosc: Reserves Naturals Parcials 
de la Font Groga i la Rierada – Can Balasc 
Font: AMB a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya (2019) 

 
 
1.2. Antecedents 

La Serra de Collserola és una unitat territorial, ecològica i paisatgística singular a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Situada entre el Pla de Barcelona i la Plana del Vallès i emmarcada 

dins la Serralada Litoral entre dos límits geogràfics molt definits, el Llobregat i el Besòs, que 

agrupen a part de fluxos hidrològics, fluxos de mobilitat, d’energia, de materials i d’informació; 

Collserola esdevé un gran espai eminentment forestal envoltat d’espais urbans i grans 

infraestructures. 

Malgrat la seva orografia, amb relleus accentuats, la Serra de Collserola, ha patit constants 

transformacions en el passat recent. El dinamisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la seva 

densitat de població i la proximitat d’aquesta serra a les ciutats més grans de Catalunya han 

generat nombroses pertorbacions, pressions i canvis en els seus usos, el seu paisatge i els seus 

hàbitats. Un dinamisme que ha vingut acompanyat sempre, de la discussió sobre el paper que 

aquest gran espai natural havia de tenir en el mosaic territorial de l’Àrea i la Regió Metropolitana 

de Barcelona. 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

Si bé, avui en dia, ningú discuteix el paper de Collserola com a principal prestador de serveis 

ecosistèmics a l’AMB, moltes són les visions que al llarg de la segona meitat del segle XX i fins 

l’actualitat, s’han anat traduint en diversos documents de planificació damunt la serra:  

 

1954 (Pla Comarcal) i 1966 (Pla Director): Antecedents del Pla General Metropolità  

El Pla comarcal de Barcelona sorgeix de la necessitat d’articular la comarca de Barcelona com 

àmbit de l’urbanisme i gestió de serveis. El Pla preveu la protecció del paisatge, el patrimoni i la 

sistematització dels espais lliures amb caràcter vinculant, com és la protecció de l’àmbit de 

Collserola (parc del Tibidabo) o la qualificació agrícola del delta del Llobregat.  

El Pla Director de l’Àrea metropolitana de Barcelona introdueix una precisió gràfica inèdita fins a 

aquest moment en el planejament. La principal innovació del Pla és la gestió fragmentada que 

permet executar el pla per parts segons un projecte global vinculant. El Pla director s'aprova al 

juliol de 1968, encara que de forma fragmentada i es publica només com a avanç de pla 

provisional. No obstant això, el Pla director és el referent per a l'orientació els plans posteriors, 

especialment, en relació a la protecció dels espais naturals. 

 

1976: Pla General Metropolità (PGM)  

El PGM és un pla d’ordenació urbanística general plurimunicipal. Atorga la qualificació de sistema 

de parc forestal a un conjunt d’espais lliures de l’àrea metropolitana de Barcelona, dels quals la 

major part se situen a la Serra de Collserola, d’acord amb les següents qualificacions 

urbanístiques: 

Parcs forestals que cal conservar en àrees de bosc existent (27).Parcs forestals que cal repoblar 

en àrees que antigament foren boscos o susceptibles de convertir-s’hi (28).Parcs forestals que 

hagin de ser protegits com a reserva natural (29). 

Tots aquests espais de parc forestal, sotmesos també 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. 

 

1987: Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 

En desenvolupament de les previsions contingudes en el PGM es va elaborar el Pla Especial 

d'ordenació i protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), que té el caràcter de 

pla especial urbanístic. És una protecció impulsada des dels instruments legals vigents en aquell 

moment, amb l’aprovació d’un pla especial de protecció d’arrel urbanística, que regula els usos i 

aprofitaments dels sòls qualificats de parc forestal però que a la vegada conté mesures de 

protecció i conservació del medi natural, des d’una vessant més ambientalista.  

Es desenvolupen unes Normes urbanístiques que complementen les del PGM i que tenen com 

a objectius: 

 Formalitzar la ciutat metropolitana. 

 Mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals. 

 Preservar la diversitat biològica. 

 Preservar el patrimoni cultural i paisatgístic. 

 Oferir noves oportunitats per al lleure. 
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1992: Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)  

En desenvolupament de la Llei d’espais naturals del 1985, es va aprovar el Pla d’Espais d’Interès 

Natural que inclou la Serra de Collserola, que té el caràcter de pla territorial sectorial. Es tracta 

d’una protecció bàsica en la qual s’aplica d’una manera preventiva el règim del sòl no 

urbanitzable fixat per legislació urbanística. L’àmbit de protecció de la Serra de Collserola és el 

mateix que el del PEPCo excloent les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable pel 

planejament urbanístic. Representa un reconeixement dels valors naturals a protegir més enllà 

de la protecció urbanística tot i que el PEPCo continua essent l’instrument de gestió i protecció 

del Parc de Collserola. 

 

2006: Xarxa Natura 2000 

La Directiva relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu 

la creació d’una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa Natura 

2000. Aquesta xarxa estarà formada per les zones que cada estat membre proposi a la Comissió 

Europea sempre que continguin hàbitats o espècies considerades d’interès comunitari d'acord 

amb l'inventari i criteris que la mateixa Directiva estableix. La Generalitat de Catalunya incorpora 

en la proposta catalana la Serra de Collserola, que correspon a la totalitat de l’espai inclòs en el 

PEIN. La proposta de 2006 inclou l’aprovació i publicació de les Directrius per a la gestió dels 

espais de la xarxa Natura 2000. 

 

2010: Pla Territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona  

En desenvolupament del Pla territorial general de Catalunya i amb coherència amb el 

planejament sectorial, el Pla territorial metropolità de Barcelona estableix determinacions per als 

tres sistemes territorials bàsics en què s’estructura: 

 el sistema territorial d’espais oberts, que són de referència prioritària per al planejament 

urbanístic. 

 el sistema territorial d’assentaments en què s’estableixen directrius que els plans urbanístics 

han desenvolupar. 

 el sistema territorial d’infraestructures de mobilitat en interacció amb la planificació sectorial, 

per tal d’establir una xarxa que estructuri el territori. 

Pel que fa al sistema d’espais oberts, distingeix tres tipus bàsics de sòl, entre els quals el sòl de 

protecció especial, que en el cas de la Serra de Collserola incorpora l’espai protegit pel PEIN i 

xarxa Natura 2000. El Pla territorial inclou les Normes d’ordenació territorial i les Directrius del 

paisatge. 

 

2010: Parc natural 

La declaració de Parc natural delimita definitivament l’EIN Serra de Collserola, a la vegada que 

es declaren les reserves naturals parcials de la Rierada – Can Balasc i de la Font Groga. També 

queden modificats els límits de la xarxa Natura 2000 d’acord amb la delimitació de Parc natural. 

La declaració suposa reforçar l’objectiu de conservació enfront de la protecció merament 

urbanística. Tanmateix, això no implica que quedin derogats tots els instruments urbanístics o 

territorials amb incidència sobre la Serra de Collserola, com és el cas del PGM i l’aplicació del 

PEPCo que continuen plenament vigents. El règim del sòl és el del no urbanitzable, per la qual 

cosa es prohibeix la urbanització però no l’edificació, que haurà de desenvolupar-se d’acord amb 

els objectius de protecció del Parc natural i amb els requeriments d’integració paisatgística. 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

 

 

1.3. Organització i Procés de Treball a partir del Decret 146/2010 

Atès 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, la Generalitat té 

per imperatiu de llei la responsabilitat de formular i tramitar el Pla especial del Parc natural de 

Collserola, d’acord amb les especificacions sobre el paper de les administracions locals que 

estableix el mateix Decret. 

En data 29 de febrer de 2012 va tenir lloc una primera reunió a la seu de la Direcció General de 

Medi Natural i Biodiversitat (del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural de la Generalitat), per abordar la redacció del nou pla especial de Collserola que emana 

de l’esmentat decret.  

 

1.3.1. Organització institucional 

A l’octubre de 2012, i de cara a donar impuls al procés, les administracions implicades acordaren 

una organització institucional. Així la governança del Pla quedava organitzada en tres nivells: 

Comissió institucional, Comissió redactora i Secretaria tècnica. Consegüentment, en data 8 

d’octubre de 2012 és constituí la Comissió Redactora i el 19 de desembre de 2012 és constituí 

la Comissió Institucional.  

Posteriorment, a partir de la sessió de 17 d’octubre de 2013, la Comissió Institucional acordà 

incrementar la representació dels departaments de l’Administració implicats amb la incorporació 

de dues direccions generals del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Comissió institucional 

En ella estan representades totes les administracions que d’una manera o altra intervenen en la 

redacció del nou pla especial del Parc de Collserola: el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant el titular de la Direcció general de Medi Natural i 

Biodiversitat; el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant els titulars de les direccions 

generals d’Urbanisme i de Polítiques Ambientals; la Diputació de Barcelona amb representació 

a través del Diputat delegat d’Espais naturals i Medi ambient; l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

a través del seu gerent i el Consorci del Parc de Collserola mitjançant el president de la Comissió 

Executiva. Així mateix, estan representats els governs locals amb terme municipal dins de l’àmbit 

territorial del Parc mitjançant un representant de cada ajuntament nomenat per l’alcalde. Aquesta 

Comissió està presidida per la Generalitat de Catalunya, en la persona del titular de la Direcció 

General de Medi Natural i Biodiversitat. És l’òrgan decisori de la redacció i tramitació del Pla, que 

dirigeix, valida i aprova els documents i propostes de la Comissió redactora. 

Ponència tècnica  

L’objecte de la Ponència Tècnica és garantir una major operativitat en la coordinació tècnica entre 

les institucions. La seva funció és donar la conformitat tècnica i elevar a la Comissió Institucional 

els documents de PEPNat i de MPGM d’acompanyament al PEPNat. Està integrada per les 

següents institucions: Direcció General de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya (3 

representants, inclou Presidència), Àrea Metropolitana de Barcelona (3 representants), Diputació 

de Barcelona (3 representants), Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (1 

representant), i Ajuntaments (1 representant per cadascun dels 9 municipis: Barcelona, 

Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant 

Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat). La Secretaria Tècnica, amb el 

suport de l’equip redactor, té la funció de coordinar l’elaboració dels documents per a la seva 
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presentació a la Ponència Tècnica. 

Secretària tècnica 

La Secretaria tècnica del Pla és la responsable de duu a terme la coordinació tècnica de les 

Comissions. Aquesta dirigeix un equip redactor multidisciplinar format per tècnics de diferents 

administracions i experts externs. 

 

1.3.2. Procés de Gestació dels treballs entorn al Pla Especial 

Per tal d’aglutinar el conjunt de problemàtiques associades a la redacció del nou PEPNat de 

Collserola, la Secretaria tècnica va elaborar el Document de criteris i metodologia per a 

l’ordenació del Parc natural, el qual recollia les qüestions i/o esmenes plantejades des dels 

ajuntaments del Parc sobre modificacions del PGM i ajustos en la delimitació del Parc natural; 

les propostes de redefinició i nous plantejaments sobres les ERE; els criteris a seguir i definició 

d’alternatives per al DIE; les alternatives sobre els procediments i la tramitació; els criteris als que 

s’hauria d’ajustar la revisió del PEPCo; les línies estratègiques per a l’ordenació dels recursos 

naturals, etc. 

Per la redacció del Document de criteris i metodologia per a l’ordenació del Parc natural, i amb 

l’objectiu de compartir i consensuar les visions que es tenen des dels propis municipis sobre les 

diferents realitats i problemàtiques que coexisteixen en el si del Parc natural, la Secretaria tècnica 

del Pla, realitzà una ronda de visites als ajuntaments del Parc. Les entrevistes amb alguns dels 

càrrecs electes i tècnics municipals perseguien un doble objectiu, per un costat identificar els 

interlocutors en cadascun dels ajuntaments, de cara a consultes tècniques posteriors, i alhora 

consensuar la diagnosi sobre les problemàtiques del Parc. Tanmateix es varen mantenir reunions 

i sessions temàtiques amb els diferents tècnics del Consorci del Parc de Collserola, a fi i efecte 

de copsar el dia a dia del Parc Natural, i tractar els aspectes substantius del nou Pla especial. 

També va ser presentat el contingut del document al Consell Consultiu del Parc natural de 

Collserola. 

Aquest document va ser aprovat per la Comissió Institucional el 11 de febrer del 2014. En la 

mateixa sessió es va instar a la Secretària tècnica a dur a terme la redacció del Avanç de Pla del 

PEPNat de Collserola. En aquesta calia ressenyar la voluntat expressada pel conjunt 

d’administracions que impulsen el PEPNat de que aquest sigui un instrument modern i un 

exemple de concertació interinstitucional, ja que ha de ser el resultat del treball conjunt de totes 

les administracions implicades. Es vol que sigui un model de bona pràctica de planificació 

concurrent en tant que encaixi correctament les diferents escales i visions del territori. 

 

 

1.4. Marc legal 

1.4.1. Marc legal ambiental 

Més enllà de la legislació marc en matèria d’urbanisme ja detallada en la memòria descriptiva i 

justificativa, a continuació es detalla el llistat de legislació europea, estatal i autonòmica que té 

una major incidència ambiental en el desenvolupament del PEPNat. 

 

Marc general 

Àmbit europeu 

Directiva 2001/42/CE, relativa als efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

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  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 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. 

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

Decret 305/2006, relativa al Reglament d’Urbanisme. 

 

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 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

Llei 22/2015, de 21 de setembre, per la que es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 

Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

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. 

Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

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 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
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sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 

modificat pel decret 2006/2005 

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. 

 

Energia 

Àmbit autonòmic 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Aigua 

Àmbit europeu 

Directiva 2000/60/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. 

 

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. 
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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 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de la Qualitat del Aire i Protecció de l’Atmosfera. 

Reial Decret 1073/2002, de 18 de octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient 

en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxid de nitrogen, partícules, plom, benzè i 

monòxid de carboni (Vigent fins el 30 de gener de 2011). 

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’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. 

ACORD GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques 

del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. 

ACORD GOV 127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

Addicionalment, tot i que no es tracta de cap figura normativa, el PEPNat té en compte l’establert 

a l ”Acord Polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona” derivat de 

la 1a Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire celebrada el 6 de març de 2017 entre la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona i representats locals. 

 

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.  

 

Contaminació lumínica 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
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nocturn.  

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

Contaminació de sòls 

Àmbit estatal 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 

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. 

 

Canvi climàtic 

Àmbit europeu 

COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

Àmbit estatal 

Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC). 

 

Àmbit autonòmic 

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic. 

Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a 

les energies renovables. 

 

1.4.2. Avaluació Ambiental Estratègica 

Tot i que a l’inici de redacció del Pla el marc legal vigent no requeria, en principi, de la realització 

del procés d’avaluació de Plans i Programes, la voluntat de realitzar un Pla ambiciós que 

transcendís les pròpies competències del Planejament Especial i impulsés una Modificació 

Puntual del Pla General Metropolità (MPGM, d’ara en endavant) a l’àmbit del Parc natural, així 

com propostes per a l’Espai funcional adjacent, van motivar la realització d’aquesta avaluació.  

Amb el procés iniciat i l’aprovació de la Llei estatal d’avaluació ambiental la 21/2013 i la Llei 

16/2015, el fet que Collserola sigui un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000 fa que sigui necessari 

la continuïtat del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica ordinària (AAE ordinària, d’ara 

en endavant) iniciat.  

Amb això, el procediment d’AAE ordinària queda recollit als articles 17 al 25, els quals estableixen 

els tràmits i requisits a dur a terme. Atenent al marc normatiu, un cop realitzada la sol·licitud d’inici 

del procediment d’avaluació ambiental, amb la tramitació del Document Inicial Estratègic (DIE), 

dutes a terme les consultes prèvies i emès el Document d’Abast per part de l’òrgan ambiental, el 

següent pas per l’aprovació inicial del Pla és la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic. Els 

continguts requerits per l’EAE són els que es detallen a l’Annex IV de la Llei 21/2013. 
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Posteriorment, i un cop finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, 

per tal que presentin al·legacions, s’elabora una proposta final del pla que, juntament amb l’EAE, 

el resultat de la informació pública i un document resum de com s’han integrat a la proposta final 

els documents esmentats anteriorment, cal remetre a l’òrgan ambiental. Una vegada finalitzada 

l’anàlisi tècnica de l’expedient és formula la declaració ambiental estratègica en un termini màxim 

de quatre mesos que donarà per finalitzat el procés d’AAE. 

 

 

1.5. Relació del PEPNat amb altres plans i programes 

Per a realitzar l’anàlisi de la relació dels plans i programes que poden tenir una clara incidència 

a Collserola, es fa un llistat general dels que poden tenir alguna relació amb el PEPNat i, 

seguidament, s’analitzen amb detall els que poden tenir unes repercussions ambientals més 

rellevants. 

Així, a continuació es mostra el llistat de plans i propostes cercats, dels quals es destaquen el 

que s’han analitzat amb més detall pel capítol: 

 

 Pla territorial general de Catalunya (PTGC) 

 Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) 

 Pla Director Urbanístic metropolità (PDU) (en elaboració) 

 Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) 

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

 Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 

 Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 

 Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya 

 Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 Pla General de Política Forestal (PGPF) 

 Pla estratègic de caça a Catalunya (PEC) 

 Programa de desenvolupament rural (PDR) 

 Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) 

 Planificació de l'espai fluvial a la conca del Llobregat 

 Planificació de l'espai fluvial a la conca del Besòs 

 Planificació de l'espai fluvial a les conques de les rieres del Maresme i rieres Metropolitanes 

 Pla especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT) 

 Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

 Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) 

 Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 

ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) 

 Pla d’emergència exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) 

 Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 

 Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (PECAC) 

 Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya 

 Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB) 

 Pla d’adaptació al Canvi Climàtic de l’AMB (2016) 

 Pla Clima i Energia 2030, el camí cap a una metròpoli més autosuficient, resilient i neutra 

en emissions (AMB, 2018) 

 Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) 
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 Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) 

 Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) 

 Pla de transport de viatgers de Catalunya 

 Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 

 Directrius nacionals de mobilitat (DNM) 

 Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) 

 Pla metropolità de mobilitat urbana AMB 

 Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona 

 Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barcelona (PMQAB) 

 Pla de mobilitat urbana de Sant Just Desvern 

 Pla de mobilitat urbana de Sant Feliu de Llobregat 

 Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès 

 Pla de mobilitat urbana de Molins de Rei 

 Pla de mobilitat urbana de Barcelona 

 Pla de mobilitat urbana de Cerdanyola del Vallès 

 Pla de mobilitat urbana d’Esplugues de Llobregat 

 Pla de mobilitat urbana de Moncada i Reixac 

 Pla de mobilitat urbana del Papiol 

 Estratègia Catalana d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 2013-2020 

 Tercer informe del Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) 

 Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya 

 Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona  

 Pla Clima de Barcelona 2018-2030 

 

1.5.1. Principals plans i programes amb incidència ambiental sobre Collserola 

Més enllà del marc de planejament territorial i urbanístic ja desenvolupat en la memòria del 

PEPNat, en aquest apartat es descriuen els principals plans sectorials des de l’òptica ambiental 

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.  

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. De la mateixa manera que al 2006 es designa coma Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA). I al 2010, amb la declaració com a Parc Natural, s’incorporen 

39 sectors d’ampliació al límit del PEIN tot comportant l’ampliació de la superfície protegida pel 

PEIN en 779,29 ha. 

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 declaren 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. 
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Durant aquest període ha estat vigent el Pla Especial d’ordenació i de protecció del medi natural 

del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat al 1987, que ara es revisa.  

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 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, en el marc de la redacció del PEPNat s’ha dut 

a terme un estudi per la zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

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. 

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 Pla territorial metropolità de Barcelona i el Pla Director d’Infraestructures 

de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI), així com un ramal amb característiques d'alta 

velocitat que ha de connectar els ramals del Llobregat i del Besòs per darrere de Collserola. En 

aquest sentit, el 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 del Pla director de mobilitat de 

la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) i PMU. En aquest sentit, el 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 
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Occidental (FGC). 

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. 

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 al canvi climàtic, s’ha contemplat de forma general l’Estratègia Catalana d’adaptació 

al canvi climàtic a Catalunya (2013-2020), així com el Tercer informe del Canvi Climàtic a 

Catalunya (TICCC) i l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Tots tres 

plans analitzen la situació actual de Catalunya i estimen l’evolució dels efectes del Canvi Climàtic 

en els pròxims anys, tot fent propostes d’actuacions. Addicionalment, a nivell metropolità destaca 

el Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB i a nivell municipal el Pla Clima de Barcelona (2018-

2030), que pretenen donar compliment als objectius de reducció d’emissions marcats per la 

normativa de canvi climàtic a través de diferents àmbits i línies d’actuació. Així, tot i que aquests 

no estableixen estratègies concretes per Collserola, s’han tingut en compte els seus punts de 

forma genèrica en el desenvolupament del PEPNat. 

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 emfatitzin 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. 

Per acabar, en l’anàlisi de la incidència d’altres plans i programes amb implicacions 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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2. Contingut i objectius del Pla 

 

2.1. Objectius específics i línies estratègiques del Pla 

Els objectius que guien el Pla Especial que aquí s’avalua es basen en la diagnosi ambiental de 

l’estat actual del Parc i són els mateixos que els de la MPGM (que s’està redactant i tramitant en 

paral·lel). Són els que es recullen a continuació: 

 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. Per tal que el funcionament biològic i ecològic de la Serra s’avingui als objectius 

de preservació, és important assegurar les condicions abiòtiques adients. En clau de 

mantenir un estat de conservació favorable per les poblacions de les espècies i dels 

hàbitats propis, pel que fa la qualitat ecològica i l’estabilitat i complexitat dels hàbitats, 

caldrà garantir unes condicions favorables per a que es desenvolupin adequadament els 

cicles vitals de les espècies, els processos ecològics bàsics i les interaccions entre les 

diferents espècies. 

 Millorar les condicions de les vores de la Serra de Collserola per tal de disminuir els 

riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l’entorn, 

facilitar l’accessibilitat dels usuaris a la Serra i corregir el caràcter suburbà 

d’aquests espais. La millora de vores del Parc tenen un paper fonamental per la 

permeabilitat ecològica. Ja que través de la restauració dels connectors ecològics 

degradats, que transcorren per zones verdes urbanes, es garanteix que no hi haurà pèrdua 

de biodiversitat per aïllament de la Serra. D’altra banda, un millor accés des del sector 

perifèric potencia la concentració dels usuaris en aquestes zones al mateix temps que 

protegeix les zones més internes. 

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

Qualsevol ús social de Collserola ha de garantir una compatibilitat amb la conservació del 

patrimoni natural i cultural, al mateix temps que assegura una preservació dels valors 

naturals presents.  

 Mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgànics i fomentar 

l’economia verda. Cal equilibrar la incentivació de la producció de béns orgànics amb la 

conservació dels valors naturals i els usos que el PEPNat permetrà al Parc. Aquest ús es 

desenvoluparà en el marc de l’economia verda. 

 Potenciar els serveis ecosistèmics. Cal precisar el coneixement dels serveis 

ecosistèmics del Parc. Per poder millorar les decisions per la gestió del Parc cal entendre 

quin valor econòmic tenen els ecosistemes (l’actiu en biodiversitat i hàbitats, fixació de 

CO2, l’alliberament d’O2, la connectivitat ecològica, la preservació del cicle de l’aigua, el 

control de l’erosió i el manteniment dels sòls, el valor perceptiu i el paisatge, l’ús social, 

etc.) 

 Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Collserola té un 

patrimoni construït que cal gestionar. És important tenir cura i mantenir el ric patrimoni 

històric i cultural existent, que a Collserola data des de fa més de 100.000 anys. 

 Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. Malgrat tenir un 

paisatge definit i diferenciat, la Serra es susceptible a patir pressions externes que la 

simplifiquin. Així doncs, cal que el PEPNat juntament amb la MPGM garanteixin una gestió 

favorable del paisatge que minimitzi els impactes. 
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 Afavorir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració publico-

privats. Cal implementar una nova visió de la realitat tot desenvolupant els coneixements 

actuals sobre les potencialitats i capacitat d’aprofitament dels recursos naturals o culturals 

atenent a les capacitats d’aquest territori, i fer-ho amb respecte pels serveis ecosistèmics. 

Cal introduir elements d’economia productiva en el territori, sense que malmetin o 

comprometin els valors ecològics i culturals. Per això cal considerar la inclusió de la 

iniciativa privada i donar oportunitats de gestió compartida compatible sempre que es 

garanteixi que s’orientin cap a la preservació i millora del patrimoni natural. 

 Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat 

canviant del territori i la societat. Davant la realitat que el medi natural evoluciona i 

canvia de manera dinàmica, és important utilitzar un instrument que sigui flexible i 

adaptable als canvis del territori i de la societat. Per aquest motiu, s’incorpora una Eina 

Multicriteri que permetrà garantir la preservació dels valors ambientals com espai lliure 

dins de l’Àrea Metropolitana, al mateix temps que potencia el desenvolupament dels usos 

i l’aprofitament que n’enforteixen la protecció. 

Tanmateix, cal tenir en compte que el present Pla 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. 

 

 

2.2. Model estratègic de la proposta d’ordenació 

L’estratègia ecològica és l’eix transversal i vertebrador de les diferents propostes, que inclouen 

tant l’ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, com directius, recomanacions i 

projectes estratègics a desenvolupar per l’òrgan gestor. Aquestes propostes s’han organitzat en 

6 apartats: Model de preservació i millora dels valors ecològics, Model de valorització dels 

recursos naturals, Model d’ús públic, Model en relació al patrimoni construït, Model per a les 

infraestructures i els serveis, i Espai funcional adjacent al PEPNat. 
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2.2.1. Model de preservació i millora dels valors ecològics 

Estratègia ecològica del PEPNat 

L’estratègia ecològica del Pla especial es fonamenta en la preservació de la biodiversitat i 

potenciació dels serveis ecosistèmics mitjançant l’anàlisi dels fluxos i de les funcions 

ambientals del Parc. Es planteja, per tant, una estratègia ecològica basada en una gestió 

dinàmica i adaptativa. 

Millora connectivitat interna i externa 

Pel que fa la millora de la connectivitat interna i externa, cal remarcar que Collserola està immers 

en un entorn metropolità i, conseqüentment, presenta un important aïllament que debilita a la 

connectivitat del Parc. Així, i malgrat que la connectivitat interna del Parc en general és bona, hi 

ha varis punts crítics i problemàtiques a les zones amb contacte amb el teixit urbà. Comprometent 

la part central del Parc, per la fragmentació a causa del pas de grans infraestructures, i les zones 

més perifèriques que estan en contacte amb les grans metròpolis. Amb aquestes premisses, el 

PEPNat fa tres propostes que de manera conjunta permetran assolir l’objectiu d’aquest eix.  

En primer lloc fa una definició de l’Espai funcional on s’estableix un espai tampó i/o de transició 

entre l’espai natural i el teixit urbà. Afavorint així, els valors ecològics del Parc tot articulant la 

transició amb les zones urbanes i donant continuïtat a la xarxa d’espais lliures metropolitans. A 

més a més, aquesta proposta enllaça amb la proposta d’ordenació referent a la concentració de 

la freqüentació del Parc. 

En segon lloc, es reconeixen els Espais d’interès connector com a mecanisme clau per millorar 

les dinàmiques ecològiques del Parc i de la biodiversitat. Així doncs, s’identifiquen 2 tipologies 

d’Espais d’interès connector; els espais connectors funcionals i la xarxa hídrica d’interès 

connector. Els primers es diferencien en funció de si fomenten la connectivitat externa del Parc, 

la interna o zones més locals però que estan en risc d’aïllament. La delimitació d’aquests s’ha fet 

tenint en compte els connectors del sistema d’espais oberts del PTMB i integrant la informació 

de diversos estudis realitzats anteriorment1 comptant amb el suport dels Serveis Tècnics del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). Altrament, la MPGM reconeix el 

sistema hidrogràfic i el PEPNat identifica aquells cursos d’aigua amb una major rellevància tot 

diferenciant els que neixen a la serra i els que tenen trams del seu recorregut dins o vorejant el 

Parc.  

Finalment, estableix Projectes estratègics de millora de la connectivitat, tant en l’àmbit del Parc 

com en l’Espai funcional, en aquells llocs/trams on cal actuar de manera especifica per millorar 

la connectivitat existent. Els projectes es classifiquen en funció de la seva tipologia, és a dir, de 

si l’actuació es basa en la millora d’una infraestructura existent, si és una restauració paisatgística 

o si és una neteja i desmantellament d’una estructura existent. 

Conservació dels elements de valor ecològic 

L’eix de la conservació dels elements de valor ecològic pren especial rellevància quan es té en 

compte la pressió a la que es veu sotmesa la Serra, donat a l’entorn metropolità en el què 

s’emmarca i la seva important contribució a la biodiversitat de l’àrea metropolitana. Així doncs, 

                                                      
1 La delimitació concreta dels Espais d’interès connector s’ha basat en els estudis Determinació i avaluació dels espais 

d’especial interès connector del sistema de connectivitat ecològica de l’Espai “Serra de Collserola” (Mayor et al, 2003) i 

Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona: connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació (Barcelona Regional, 2013). Addicionalment, també 

s’han consultat  Estudi bàsic de permeabilitat ecològica i fragmentació del territori en relació a l’espai del PEIN “Serra de 

Collserola” (Mayor i Belmonte, 2003) i Anàlisi i determinació de les actuacions per garantir la connectivitat ecològica en 

la zona de contacte entre el connector ecològic occidental i el Parc de Collserola (Mayor et al, 2004). 
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es fan dos propostes per tal de garantir la conservació tot mantenint un equilibri positiu amb l’ús 

públic.  

Per una banda, es volen fomentar els mosaics agroforestals a través de la creació d’hàbitats i 

paisatges agraris. Val a dir que els mosaics han anat en detriment durant els últims decennis a 

causa de l’abandonament de l’agricultura i cal revertir aquesta tendència ja que generen 

heterogeneïtat d’hàbitats i paisatgística, alhora que més ecotons en els marges, incrementant la 

biodiversitat al mateix temps que maximitzen els serveis ecosistèmics de regulació i incrementen 

la prevenció d’incendis. Tanmateix, la creació de conreus pot comportar un grau d’erosió del sòl, 

així doncs, caldrà establir les àrees potencialment agrícoles. En paral·lel, s’introduirà la 

possibilitat de fer rompudes forestals per tal de fomentar el mosaic agroforestal o per a la creació 

d’espais de pastura.  

D’altra banda, s’identifiquen Àrees d’especial significació que es caracteritzen per no tenir cap 

figura de protecció oficial però que el Pla considera necessari ordenar pels seus valors geològics 

i ambientals, així com socioculturals i educatius. Aquestes són les basses, pantans i les pedreres 

del Parc i, cadascuna té associada una estratègia diferenciada que busca potenciar els seus 

valors i prioritzar la conservació dels valors ambientals, tot limitant i/o regulant l’accés públic i fent 

compatible l’ús de l’espai com a punt d’interpretació i coneixement, quan s’escaigui. En el cas de 

les pedreres, s’estableixen les estratègies de restauració d’aquestes atenent les característiques 

específiques de cada una d’elles. 

Control de pertorbacions 

El control de les pertorbacions és un factor rellevant pel Pla Especial, en tant que és bàsic per 

preservar la biodiversitat, potenciar els serveis ecosistèmics i regular l’ús públic del Parc, 

elements claus per l’èxit de l’estratègia ecològica.  

Aquest eix s’estructura al voltant de tres propostes diferents:  

a) En primer lloc, i com a proposta principal, es defineixen les Illes de tranquil·litat com a 

espais on es garanteixi una mínima pertorbació i que puguin esdevenir àmbits el més 

naturalitzats possible. Així doncs, s’estableixen 5 grans illes que ocupen 2494,06 ha i 

que recullen el 45% de la totalitat dels espais considerats d’interès ecològic. Aquestes 

Illes rebran un tractament i una regulació especifica pel que fa al trànsit, l’ús públic i a 

determinades activitats potencialment pertorbadores. 

b) En segon lloc, i per tal de dotar d’entitat i sentit a les Illes de tranquil·litat, es buscarà la 

concentració de la freqüentació dels usuaris al Parc. S’ha concentrat l’ús públic a la zona 

externa del Parc i als àmbits d’ús públic amb major intensitat i s’ha creat una microxarxa 

associada als voltants d’aquest àmbits, que a la llarga revertirà en una menor dispersió 

dels visitants i, conseqüentment, en una menor dispersió dels impactes que se’n deriven.  

c) Per últim, es vol fomentar una estratègia baixa en carboni que és sustenta en la 

potenciació de la mobilitat sostenible, en un nou plantejament de la política de prevenció 

d’incendis, en el foment de les energies renovables i l’increment de l’eficiència energètica 

en les construccions del Parc i, finalment, la implementació d’un sistema de monitoratge 

del Canvi Climàtic.  

Foment de l’economia verda 

Tenint en compte que més de la meitat de la superfície del Parc és de titularitat privada, el Pla 

considera que la rendibilitat econòmica del territori és una bona eina per garantir-ne la seva 

gestió. El Pla posa èmfasi en que aquesta rendibilitat sempre és farà seguint els criteris de 

conservació dels valors ecològics esmentats a la memòria del Pla.  
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En aquesta línia és vol fomentar l’economia verda, en clau d’economia circular, per tal de 

dinamitzar el territori i cercar activitats que permetin gestionar el territori. L’estratègia principal pel 

foment de l’economia és la coresponsabilitat i cogestió.  

 

2.2.2. Model de Valorització dels recursos naturals 

El PEPNat valora, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació del 

mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 

diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, reconeix el seu 

paper de generador de rendes econòmiques i de dinamització del territori.  

Usos i activitats agrícoles 

Els usos i les activitats agrícoles que es desenvolupin al Parc s'han de portar a terme de manera 

que siguin compatibles amb la conservació de l'espai protegit. El Pla estableix unes àrees 

prioritàries per a l’agricultura, en les quals es podrà desenvolupar l’agricultura sense autorització 

prèvia de l’òrgan gestor sempre que no es requereixin moviments de terra, rompudes o la 

implantació de construccions i instal·lacions associades. En tot l’àmbit del Parc, i amb caràcter 

general no s’admeten noves construccions i instal·lacions vinculades a l’ús agrícola, però de 

forma excepcional, en les àrees prioritàries per a l’agricultura es permetran noves construccions 

vinculades a les activitats agràries. 

El Pla aposta per una agricultura extensiva i, preferentment de secà i ecològica. Davant les 

projeccions bioclimàtiques, s’estableix que el cultius més recomanables a Collserola seran els 

propis de l’agricultura de secà. El Pla recomana també, amb la finalitat d’afavorir la diversitat 

biològica i conservar l'estructura del paisatge agrícola en mosaic, la sembra de barreges de 

cereals i lleguminoses, pràctica aplicable tant als cultius existents com als futurs. 

Pel que fa al cultiu de regadiu, caldrà aplicar mesures adients d’estalvi d’aigua i es prioritza que 

aquests cultius es situïn a l’Espai funcional o a la vora del Parc. D’aquesta manera es crea una 

zona tampó entre espais oberts de dins i de fora del Parc i, és més, la ubicació a la vora facilita 

l’accés a l’aigua en cas que fos imprescindible la connexió a xarxa i s’evita així el possible impacte 

ambiental i paisatgístic de les obres i instal·lacions d’abastament. 

Pel que fa als marges de cultiu, cal evitar la pèrdua de la superfície d’aquests ja que són petits 

ecosistemes que actuen com a refugis de biodiversitat. En la casuística d’una afectació dels 

marges per la gestió agrària o obres de millora, es prioritzarà evitar la disminució de la superfície 

de marges a través de la recol·locació de les superfícies perdudes en altres localitzacions. A 

més, sempre es buscarà el manteniment de la vegetació i dels murs de pedra seca que formen 

els marges dels conreus. 

En relació als horts, el Pla admet destinar el sòl al conreu hortícola en les següents tipologies: 

— Els horts comunitaris d’iniciativa pública, com espais que compleixen una funció 

d’interès social i en cap cas es consideren una activitat agrària professional, i que 

han d’ubicar-se preferentment a l’Espai funcional o en sòl urbà amb qualificació 

urbanística d’equipament.  

— Els horts individuals, espais destinats a l’autoconsum ubicats prop de les edificacions 

incloses al Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable, en terrenys aptes per al conreu. 

— Els horts marginals, que són espais destinats al conreu hortícola que no s’adeqüen 

a les tipologies anteriors i que, atenent al seu impacte ambiental i paisatgístic, es 

consideren usos no compatibles amb el model de Parc. 
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Usos i activitats ramaderes 

Els usos i les activitats ramaderes s'han de portar a terme de forma que siguin compatibles amb 

la conservació dels sistemes naturals inclosos en l'àmbit del Parc. Només s’admeten les activitats 

ramaderes extensives o semi extensives controlades i es prohibeixen les activitats ramaderes 

intensives pel seu impacte negatiu en els valors ambientals de Collserola.  

De forma excepcional, el Pla permet noves construccions vinculades a les activitats ramaderes, 

sempre i quan segueixi les condicions establertes.  

La ramaderia preferent a la Serra de Collserola és la ramaderia ecològica extensiva i, en 

qualsevol cas, es recomana seguir els criteris d’allotjament de les espècies de la normativa 

europea que regula la producció agroalimentària ecològica.  

Addicionalment, per tal de consolidar l’activitat ramadera al Parc, i assumint la importància de la 

pastura com a eina de gestió forestal, es proposa una delimitació de les àrees prioritàries de 

pastura. La qual permetrà localitzar les superfícies més aptes, conèixer la situació actual i establir 

criteris de valoració i facilitar el contacte entre ramaders i l’òrgan gestor. Tanmateix sempre serà 

necessària l’autorització prèvia de l’òrgan gestor que vetllarà per la idoneïtat dels tipus de ramat 

i les característiques de l’activitat.  

Usos i activitats forestals 

El PEPNat busca la consolidació d’una gestió sostenible continuada i compartida a través de la 

planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i els hàbitats d’interès comunitari, així 

com de les espècies que hi habiten, de l’increment de la resiliència i estabilitat del bosc davant 

d’incendis forestals i amb la definició d’un nou model de gestió que sigui aplicable tan en els 

terrenys públics com en els privats, mitjançant eines de col·laboració publico-privada. 

Aquesta regulació ha de ser coherent amb les directrius de l’instrument de la gestió de les ZEC 

declarades a la regió mediterrània catalana. Amb tot això, el pla estableix tres grans propostes 

de regulació de les activitats agroforestals. 

Directrius de gestió forestal 

Un dels objectius de la gestió forestal dels boscos del Parc és assolir una gestió forestal activa i 

sostenible. El PEPNat pretén assolir aquest objectiu mitjançant la definició de directrius generals 

organitzades en els següents línies: 

a) Gestió i planejament forestal. Es defineixen directrius que integrin la complexitat i 

multifuncionalitat, per assegurar la resiliència del bosc i per a la prevenció dels futurs 

impactes amb mesures estructurals.  

b) Reducció de la vulnerabilitat a la sequera. S’estableixen directrius de gestió de la 

biomassa forestal i adaptació dels tractaments silvícoles a possibles condicions de 

sequera. Així com directrius que preveuen la restauració de zones degradades i 

monitoratge dels boscos.  

c) Tractaments silvícoles i tallades. Es preveu una gestió activa de la massa forestal a 

través de tècniques de silvopastura en coherència amb el model agrícola i ramader del 

Pla. 

d) Retenció i conservació dels sòls. Es defineixen directrius sobre identificació i 

manteniment de zones més vulnerables a la perduda del sòl i risc d’erosió, amb la finalitat 

de garantir la conservació de la capacitat de retenció dels sòls. 

e) Promoció de masses mixtes i diversitat d’espècies. S’estableixen directrius per promoure 

masses mixtes i diversitat d’espècies. 

f) Risc d’incendi. Promoció d’estructures forestals més resistents al risc d’incendi. 
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g) Gestió de l’aigua. S’estableix la necessitat d’una gestió coordinada, així com la 

incorporació de criteris de aridesa en la definició de les accions de gestió forestal que 

tinguin en compte el context de canvi climàtic. 

Instruments de gestió forestal 

Qualsevol finca ha de tenir un instrument de gestió forestal que pot ser, o bé, plans individuals, 

o bé, plans agrupats; essent la segona opció la més recomanada. Tan sols es donaran tres 

excepcions a l’obligatorietat de tenir un instrument de gestió forestal: que es tracti d’actuacions 

de l’administració, de contingències relacionades amb danys biòtics i abiòtics (plagues, ventades, 

etc.) i d’actuacions a finques interiors d’una grandària entre 5-10 ha.  

Així doncs, l’òrgan gestor haurà de facilitar la redacció i execució dels instruments d’ordenació 

forestal sota criteris d’aprofitament sostenible i l’establiment d’acord públic-privats que permetran 

la gestió d’aquests sense la necessitat de fer una adquisició pública del sòl.  

En aquesta línia, les finques de titularitat pública poder fer una concessió demanial de la gestió 

forestal per tal d’assegurar la gestió d’aquesta a través d’un operador privat. Aquest operador 

s’haurà de fer càrrec dels instruments de gestió forestal i la seva execució a canvi de 

l’aprofitament econòmic de la gestió.  

En paral·lel, el Pla creu oportú estudiar la viabilitat de redactar un pla d’ordenació forestal conjunt 

i/o projectes d’ordenació forestal supramunicipals de l’àmbit del Parc, que incloguin les finques 

incloses dins del Parc Natural tant de titularitat pública com privada. Això establiria una ordenació 

coherent per a tot el Parc, facilitaria la gestió forestal per part dels propietaris privats i afavoriria 

les sinergies entre tots els propietaris de sòls forestals. 

En qualsevol cas, el Pla estableix els principis que regiran els instruments de gestió i, tots ells es 

basen en la preservació de la biodiversitat i maximització dels serveis ecosistèmics. A més, tenen 

en compte l’estratègia ecològica definida en la memòria del Pla, en l’ús de l’Eina Multicriteri com 

a instrument de planificació i gestió del Pla i en el model d’Ús públic del Parc.  

Altres activitats 

Extractives 

El PEPNat estableix estratègies a seguir en funció de l’estat de les activitats extractives, la 

ubicació d’aquestes i a través de la seva valoració ambiental. Es proposen així sis possibles 

estratègies; necessitat de dur a terme una restauració ecològica i paisatgística, aprofitament de 

l’activitat per l’ús didàctic i educatiu, ús per la conservació del patrimoni, ús cultural, ús 

d’implantacions singulars o altres.  

Caça 

Les activitats cinegètiques dins del Parc es regeixen per varies premisses;  

d) La caça és una eina de gestió de control de poblacions d’espècies que causen danys i 

no com a activitat exclusivament esportiva. 

e) S’ha de consolidar una única zona de caça controlada fins del Parc i, per tant, unificar 

els actuals règims. 

Es desaconsella la pràctica de la caça com a activitat esportiva per evitar accidents. Així doncs, 

la caça està regulada per la legislació sectorial vigent i, a més a més, el Pla estableix varis criteris 

a tenir en compte. Exposa la necessitat d’evitar els dies de major freqüentació del Parc, així com 

la necessitat de fer controls anuals de població per tal de decidir els punts de caça i com es 

desenvoluparà. A més a més, el pla proposa que no es permeti la cacera en aquelles àrees on, 

pels seus valors i/o per la interacció amb altres usos, es consideri incompatible. 
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Recol·lecció  

Pel que fa la recol·lecció de productes de temporada com ara els bolets, els espàrrecs, flors, 

entre d’altres o altres elements geològics o de flora i fauna està regulada per la normativa 

sectorial. A més, l’òrgan gestor pot establir limitacions especifiques amb l’objectiu de vetllar per 

la preservació de la biodiversitat.  

Mètodes d’extracció de fusta, camins i pistes de desembosc 

Els mètodes d’extracció de fusta, els camins, les pistes de desembosc i altra infraestructura 

associada es regula en el text normatiu del Pla especial. Les èpoques d’extracció, alhora, han de 

ser compatibles amb el cicle biològic dels hàbitats esmentats. 

 

2.2.3. Model d’Ús públic 

El model d’ús públic aposta per la definició d’una xarxa bàsica  que concentri els recursos en 

determinats espais i recorreguts, preferentment a la vora del Parc. En coherència amb els 

objectius del PEPNat i tenint en compte la infraestructura per a l’ús públic existent, aquesta xarxa 

prioritza la disminució de la pressió social en àrees sensibles de l’interior del Parc, la modulació 

de l’accés a l’espai protegit per mitjans no motoritzats i la relació del Parc amb d’altres espais 

oberts metropolitans.  

Es proposa una classificació dels diferents àmbits d’ús social segons la seva funcionalitat i es 

plantegen un seguit d’estratègies per cadascun d’ells. D’altra banda, la Xarxa dinàmica recull els 

camins per als visitants que es desplacen a peu, en bicicleta o a cavall. Els camins s’organitzen 

en dues categories bàsiques: estructurants i no estructurants. 

 

Àrees equipades  

Les àrees de lleure i estada són els àmbits d’actuació preferent pel que fa a l’ús públic. Per tant, 

el PEPNat proposa una classificació en funció de la seva funcionalitat i s’estableixen estratègies 

ad hoc. Es diferencien 4 tipus d’àrees equipades: 

1) Els nodes són aquells àmbits situats a la vora del Parc que funcionen com a parcs de 

proximitat o destinacions parcials i és on es produeix una articulació parcial entre 

diferents modes de mobilitat. Es diferencien en nodes d’accés i aïllats en funció de si 

enllacen o no amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic.  

2) Els enclavaments coincideixen amb àrees de lleure que actuen de nucli i que disposen 

de dotacions paisatgístiques associades com poden ser miradors, fonts i itineraris de 

curta durada, entre d’altres. Aquests àmbits són destinacions finals pels usuaris del Parc 

i tenen la finalitat de concentrar l’afluència d’aquests per tal de minimitzar l’impacte 

associat.  

3) Les fites interiors són elements paisatgístics o construccions amb valor patrimonial o 

localitzacions singulars situades al llarg de determinats itineraris, convertint el Parc en 

una font d’història i idiosincràsia de l’espai natural.  

Tanmateix, per tal de fer compatible el reconeixement de les fites interiors amb els 

objectius del PEPNat, només han pres rellevància algunes de les fites interiors del Parc, 

entre les quals han quedat incloses algunes que ja tenien un cert reconeixement i d’altres 

que tenen un valor potencial com a fites per la seva localització.  

4) Les Àrees d’especial significació engloben els espais que requereixen un tractament 

específic en relació a l’ús públic. Aquests són, tal com ja s’ha comentat anteriorment en 

el Model de preservació i millora dels valors ecològics, les pedreres i els pantans.  

Amb la certesa de que aquests espais acullen ecosistemes singulars que cal preservar, 
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el model d’ús públic determina que caldrà adequar l’oferta i, en alguns casos, restringir-

hi l’accés fent que els usuaris únicament puguin veure l’espai des de l’exterior.   

Estratègies i actuacions 

Actualment Collserola té una bona xarxa d’infraestructures per al lleure, de manera que 

únicament s’haurien d’introduir un nombre molt reduït de nodes per tal d’equilibrar el model 

territorial d’accés al Parc.  

Així doncs, el Pla proposa varies estratègies en funció del seu estat actual i a la seva ubicació: 

 

Als àmbits ja formalitzats se’ls poden aplicar estratègies de potenciació, de manteniment, de 

contenció o de transformació. 

 

1. L’estratègia de potenciació es planteja per aquelles àrees equipades que es consideren 

aptes per rebre més dotacions i complementar l’oferta actual ja que es troben localitzades a 

les vores del Parc i estan connectades a la xarxa de lleure. Les intervencions a dur a terme 

varien en el grau d’intensitat;  

— La potenciació nivell 1 inclou la remodelació integral de l’àrea  

— La potenciació nivell 2 implica condicionaments puntals en aquelles àrees que 

encara no tenen una freqüentació rellevant.  

2. L’estratègia de manteniment preveu les mesures necessàries per mantenir les condicions 

d’equilibri entre freqüentació i serveis.  

3. L’estratègia de contenció s’aplica en aquelles àrees on l’accés es gairebé exclusiu amb 

vehicle privat i es saturen ràpidament i en aquelles àrees properes a zones sensibles com 

poden ser les RNP.  

4. La transformació es dóna en aquelles àrees amb usos no compatibles amb el PEPNat però 

que es volen reorientar per acomodar activitats coherents amb els objectius del Pla. Així 

doncs es vol dur a terme una intervenció global i un tractament paisatgístic integral. 

Els àmbits no formalitzats actualment però que compten amb una afluència important. A aquets 

nodes no formalitzats se’ls hi ha fet una avaluació ambiental individual per tal d’analitzar la seva 

viabilitat i el grau d’encaix en la proposta del PEPNat. 

a) L’estratègia de reconeixement i de consolidació es durà a terme en aquells punts no 

formalitzats on hi ha una certa afluència de gent, ja sigui perquè són entrades al Parc o 

perquè hi ha un gran nombre d’activitats. Es basarà en un tractament funcional i paisatgístic 

integrat a l’espai per adequar-lo dins del model d’ús públic. Les actuacions poden variar en 

intensitat: nivell 1 o actuacions integrals i nivell 2 o actuacions acotades.  

b) Les estratègies específiques per a les Àrees d’especial significació es basen en l’aplicació 

de mesures per fer el seu ús compatible amb la difusió dels seus valors educatius, socials i 

paisatgístics. 

  

Xarxa dinàmica per a l’ús públic 

A partir dels camins existents al Parc, s’estructura i defineix una Xarxa dinàmica per a l’ús públic 

on s’integren aquells camins que s’adeqüen millor als objectius del model d’ús públic. Així doncs, 

les propostes del Pla es basen en el reconeixement de la xarxa existent i prioritzen la modulació 

de l’accés al Parc. 

La Xarxa dinàmica recull tots els camins per l’ús social i diferencia els camins estructurants i els 

no estructurants.  



27 

 Els camins estructurants són aquells que millor s’adeqüen al model d’ús públic i a les 

necessitats de mobilitat dels visitants. Aquests camins es classifiquen en dos categories: 

a) els GRs, PRs i altres itineraris estructuradors, així com la connexió d’aquests camins 

amb el transport públic fora del Parc i b) la microxarxa, la qual respon a la necessitat de 

concentrar els visitants en determinats espais. Aquests itineraris es localitzen al voltant 

d’enclavaments i amb una durada d’entre un quart i tres quarts d’hora, permeten gaudir 

d’una varietat d’experiències paisatgístiques.  

 Els camins no estructurants són tots els altres camins d’ús públic del Parc. 

 

Tant els camins estructurants com els no estructurants inclouen els camins externs del Parc que 

donen continuïtat a la Xarxa dinàmica fora del Parc. Els camins de la Xarxa dinàmica per a l’ús 

públic no són excloents, en el sentit de que un camí pot formar part de més d’una categoria. 

Estratègies i actuacions 

Les estratègies es basen en tres eixos clau per tal d’assolir el model d’ús públic desitjat. 

En primer lloc, es vol ordenar i regular els diferents fluxos a través de la transformació de trams 

de carretes en vies mixtes, en aplicar solucions de creuaments transversals de xarxa rodada amb 

la xarxa d’ús públic, en fer una regulació restrictiva en els entorns sensibles i en impulsar la 

segregació de carrils per a bicicletes en determinats camins estructurants.  

En segon lloc, es pretén condicionar i millorar la Xarxa dinàmica mitjançant la millora i 

condicionament dels camins existents i la compleció d’itineraris consolidats.  

Finalment, es volen cercar solucions pels creuaments del sistema hidrogràfic amb la xarxa d’ús 

social adaptades a cada casuística. Les possibles solucions són la instal·lació de passos 

transversals a cota, de passos amb poc desnivell, de passos amb desnivell (ponts i passeres), 

adequar els camins paral·lels al curs d’aigua i la segregació dels diferents fluxos en aquells casos 

on el camí coincideix amb la riera.  

El PEPNat no preveu amb caràcter general la construcció de nous camins. Així, les propostes 

del Pla es basen en el reconeixement de la xarxa existent i prioritzen la modulació de l’accés al 

Parc. 

 

Aparcaments 

El Pla distingeix, per una banda, els aparcaments d’ús públic i/o gestionats per l’òrgan gestor del 

Parc, i per l’altra, els aparcaments de caràcter privat i/o no gestionats directament per l’òrgan 

gestor. En l’àmbit del Parc Natural i amb caràcter general no s’admet la construcció de nous 

aparcaments per a vehicles motoritzats. 

Tanmateix, s’admeten els aparcaments destinats exclusivament als vehicles de serveis del Parc 

o d’emergències, els quals han de complir amb les especificacions establertes. També s’admeten 

els aparcaments vinculats a les edificacions incloses al Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable, així com els equipaments de la xarxa d’ús públic.  

Per als aparcaments existents, ja siguin formalitzats o no, el Pla estableix estratègies de 

condicionament amb projectes específics i mesures per a la gestió dels espais, el que inclou la 

seva supressió si afecten als valors ecològics del Parc, d’acord amb els següents objectius:  

 Minimitzar la xarxa rodada i el trànsit motoritzat interior. 

 Acotar la problemàtica del desbordament de les superfícies d’aparcament.  

 Ordenar l’accés de vehicles als àmbits d’ús públic i aconseguir el seu funcionament 

òptim.  
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Encaix dels existents 

El Pla reconeix els aparcaments existents consolidats i equipara a aparcaments de serveis 

aquells que es troben dins o pròximes a les RNP. Així com es proposa l’eliminació d’un nombre 

reduït d’aparcaments.  

En paral·lel, el Pla especial aplica mesures per la restricció de l’estacionament de vehicles fora 

dels límits dels aparcaments. També prendrà mesures de gestió per disminuir la circulació de 

vehicles privats en el moment que els aparcaments ja estiguin complets.  

Nous aparcaments 

Els nous aparcaments són bàsicament aparcaments de servei situats prop de les àrees 

equipades i aparcaments dissuasoris ubicats a la vora o dins de l’Espai funcional. Aquests 

aparcaments han d’estar relacionats amb els àmbits d’ús públic i pròxims a la Xarxa dinàmica del 

Parc. 

 

Gestió d’ús públic i educació ambiental 

L’ús públic engloba els serveis i activitats necessàries per tal d’apropar la ciutadania als valors 

naturals, històric, culturals i paisatgístics del Parc. Així doncs, cal tenir en compte també aquesta 

vessant de gestió de l’ús públic, on, en concret, hi destaca l’educació ambiental. Es tracta, per 

tant, d’un aspecte transversal que supera el marc estricte del planejament. 

El model d’ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l’ús social del 

Parc dins del context metropolità, mantenint i millorant les condicions dels sistemes naturals 

d’aquest espai d’especial protecció. 

Les línies estratègiques que caldrà desenvolupar per part de l’òrgan gestor, son: 

 Desenvolupar programes d’educació ambiental adaptats a tots els col·lectius que visiten 

al Parc.  

 Millorar la percepció de Parc Natural i donar a conèixer les recomanacions i informacions 

d’interès per als visitants. 

 Fomentar campanyes permanents de comunicació i sensibilització ciutadana per 

promoure la bona convivència i la seguretat entre les diferents tipologies de visitants del 

Parc 

 Desenvolupar estudis de freqüentació i afluència de visitants i de capacitat de càrrega, 

necessaris per ajustar les decisions en la gestió de l’ús públic a Collserola.  

 Fomentar l’accés al Parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la 

trama urbana. 

   

2.2.4. Model en relació al Patrimoni construït 

El Pla reconeix un seguit de construccions que es corresponen amb una correcta colonització del 

territori i que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. Es tracta en primera instància 

de les construccions del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable i, en segon terme, dels elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic 

inclosos a l’Inventari de Patrimoni Cultural.  

El PEPNat estableix una sèrie de mesures i recomanacions per tal de garantir una conservació 

del patrimoni cultural coherent amb el model d’ús públic i de valorització dels recursos naturals i 

que potencií la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. 

Així, aquestes mesures permetran, a més de la conservació del patrimoni construït, el foment d’ 

activitats vinculades al medi natural i la redacció de plans de gestió forestal d’obligatorietat. 



29 

Elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic 

Els elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic considerats clau en la configuració del 

paisatge queden recollits a l’inventari de patrimoni Cultural del PNSC. Són elements 

majoritàriament vinculats a l’espai agrari i que tenen un component identitari d’interès públic i de 

conservació i millora de la biodiversitat.  

Noves edificacions  

Tot i que amb caràcter general no s’admeten noves construccions, de forma excepcional, i 

d’acord amb el model de Parc, s’admeten determinades construccions relacionades amb l’ús 

públic, les activitats primàries, les infraestructures i els serveis. 

Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 

Les edificacions existents no incloses al Catàleg de masies seguiran en la mateixa situació que 

tenen en l’actualitat. Aquestes construccions es poden classificar en aquelles que són 

compartibles amb el model de Parc i les que no són compatibles amb aquest model. 

Les edificacions que no són compatibles amb el model de Parc inclouen els espais de regulació 

especial i altres realitats existents en situació fora d’ordenació. Aquestes edificacions són 

contràries a l’ordenació del sòl basada en els principis de desenvolupament sostenible. Així 

doncs, el destí d’aquestes edificacions és l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals 

anteriors a la seva construcció.  

 

2.2.5. Model per a les infraestructures i els serveis 

Les infraestructures del Parc tenen dues facetes oposades. Per una banda, les infraestructures 

que donen servei al Parc juntament amb les que el creuen o el rodegen comporten un impacte 

negatiu per la connectivitat dels sistemes i el paisatge. Per l’altra, la creixent demanda en ús 

públic i activitats fa necessària una millora d’aquestes.  

Així doncs, el Pla fa propostes concretes en relació a les existents i a les de nova creació 

promovent la minimització de l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola i 

afavorint la permeabilitat d’aquestes.  

Amb caràcter general es restringeix el pas de noves infraestructures i serves de 

subministraments a les reserves i a altres zones sensibles, així com es limita la implementació 

de noves infraestructures.  

El PEPNat fa una distinció entre infraestructures inherents i de pas i hi estableix mesures 

necessàries per a la instal·lació de noves infraestructures. La principal diferència entre les dues 

infraestructures és l’envergadura d’aquestes; mentre les inherents donen serveis al Parc, les de 

pas tenen caràcter territorial i travessen la totalitat de la Serra.  

 

Infraestructures de serveis 

Els criteris i condicions específiques a aplicar en relació a les infraestructures de serveis, tan 

existents com de nova creació, fan referència a aspectes ambientals, d’integració paisatgística i 

de tractament de l’entorn. 

Pel que fa la integració paisatgística i tractament de l’entorn de les infraestructures de serveis, 

l’objectiu és disminuir l'impacte paisatgístic del seu manteniment, millora, ampliació o nou traçat. 

De manera que en la mesura que sigui possible, tots els traçats seran soterrats i s’aprofitaran els 

recorreguts de la xarxa rodada i de camins existents.  
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En el cas que sigui necessari l’excavació de rases i camins per l’execució i/o manteniment de les 

instal·lacions, caldrà tenir en compte les particularitat i el respecte pels valors i elements naturals. 

Xarxa d’aigua i gas 

Caldrà implementar mesures per tal de reutilitzar l’aigua i per fomentar la recollida d’aigua de 

pluja o la reutilització d’aigües residuals depurades.  

Per tal de sanejar i millorar la qualitat de l’aigua de l’afluent de la xarxa de sanejament, 

s’instauraran les següents mesures. En primer lloc, no s’admetran estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR) a l’interior del Parc i és prioritzarà la connexió a la xarxa o sistemes 

de tractament autònoms. Lligat amb això, s’estableix la obligatorietat de tenir sistemes de 

sanejament a nivell secundari i, si és possible, terciari. Finalment, tota edificació inclosa al PNSC 

caldrà que asseguri l’eliminació de les aigües residuals. 

Electricitat 

El PEPNat es centra en la racionalització de la xarxa elèctrica amb la retirada de les línies 

elèctriques duplicades i/o en desús i la progressiva adequació ambiental de les que romanguin 

en servei, per tal de reduir el seu impacte ambiental i paisatgístic. 

Un dels focus problemàtics de les línies elèctriques són els trams conflictius de col·lisió i 

electrocució d’aus rapinyaires. A través del Pla especial s’han detectat aquestes àrees 

conflictives i s’han establert com a prioritàries per adequar. Aquesta adequació es basarà en 

l’aïllament de les parts conductores amb materials dissenyats per prevenir l’electrocució.  

Telecomunicacions  

El Pla especial pretén minimitzar les pertorbacions que les telecomunicacions provoquen al medi 

i, per tant, s’estableixen mesuren ambientals i paisatgístiques.  

Respecte les infraestructures existents, s’estableix l’obligatorietat de desmantellar qualsevol 

instal·lació o antena que no hagi estat legalment implantada, i la restauració del terreny.  

Pel que fa les noves infraestructures, s’estableixen uns criteris ambientals i paisatgístics a seguir, 

així com la obligatorietat de sol·licitar una llicencia i  passar un tràmit d’avaluació ambiental. 

També es prohibeix la instal·lació d’antenes en espais d’elevada intensitat visual i en àrees 

sensibles. 

  

Prevenció d’incendis 

La prevenció d’incendis és una infraestructura transversal que engloba diferents mecanismes i 

tipus d’instal·lacions.  

El pla aposta pel foment de la pastura controlada com eina per al manteniment de les franges de 

prevenció d’incendis, reduint el manteniment de la vegetació d’aquests àmbits i contribuint a un 

desenvolupament sostenible de la Serra. A més, es reconeix la xarxa de les pistes PPIF com una 

xarxa específica de camins del Parc dins de l’Inventari de camins (Annex 10). D’acord amb 

l’òrgan gestor, aquesta xarxa es completa amb els trams del Turó de Montcada del i Puig Pedrós 

de l’Obac que s’assenyalen en el plànol 13 Inventari de camins. 

 

Infraestructures de vialitat 

Les infraestructures de vialitat comprenen la xarxa ferroviària, la xarxa viària i el conjunt 

d’aparcaments del Parc. Aquesta infraestructura es classifica i jerarquitza per a estructurar el 

territori, contribuir a impulsar els objectius del Pla especial, ordenant l’ús públic i articulant els 
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accessos a les construccions incloses al Catàleg de masies, entre d’altres aspectes fonamentals, 

així com facilitar la pròpia gestió del Parc. 

El Pla especial especifica les estratègies relacionades amb les reserves viàries, i els criteris 

d’urbanització de la xarxa bàsica principal i secundaria i els espais adjacents a les 

infraestructures. Així com regula la xarxa de camins i pistes del Parc tot determinant solucions 

especifiques per a millorar la permeabilitat ecològica i l’impacte paisatgístic.  

Xarxa de camins del Parc 

Es regula la xarxa de camins del Parc, que inclou la xarxa rodada no bàsica (recollida a l’Inventari 

de camins) i es plantegen solucions específiques per a millorar la permeabilitat ecològica, 

l’impacte paisatgístic,  i  l’encaix amb el model d’ús públic de les infraestructures que travessen 

el Parc. 

Aquests camins s’ordenen en base a quatre objectius:  

 Atendre les diferents sensibilitats del medi amb un tractament i funcionalitat dels camins 

coherent amb el model de preservació i millora dels valors ecològics  

 Minimitzar la dispersió dels usuaris i, com a conseqüència, les pertorbacions associades 

i la pressió generalitzada als diferents espais del Parc.  

 Millorar l’accessibilitat dels visitants al Parc, fomentant l’accés amb transport públic a 

través de la mobilitat activa, ja sigui a peu o en bicicleta des de la trama urbana.  

 Garantir la funcionalitat de les activitats i usos compatibles amb els valors del Parc 

Natural. 

En base a aquests objectius s’estableixen criteris per la gestió i ordenació dels camins.  

 

2.2.6. Espai funcional adjacent al PEPNat 

D’acord amb la diagnosi elaborada ja des de l’avanç del Pla, es fa evident la importància de la 

definició d’un Espai funcional. L’Espai funcional reuneix tots aquells àmbits que, o bé per les 

seves característiques o bé per la seva funcionalitat, són susceptibles d’organitzar-se establint 

sinèrgies amb el Parc Natural, en especial pel que fa a la preservació i millora dels valors 

ecològics de l’interior del Parc i la connectivitat ecològica externa. 

  

Delimitació de l’Espai funcional 

La delimitació de l’Espai funcional ha de vetllar perquè reuneixi totes aquelles àrees que, o bé 

per les seves característiques o bé per la seva funcionalitat, són susceptibles d’organitzar-se 

establint sinergies amb el Parc Natural. 

Directrius generals  

Les directrius generals que han de regir les intervencions que es duguin a terme a l’Espai 

funcional són: 

 La potenciació de la connectivitat ecològica per tal de preservar la biodiversitat i 

maximitzar els serveis ecosistèmics. 

 El reforç dels valors ecològics de la vora. 

 La reducció dels riscos associats. 
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 La minimització de l’impacte i les pertorbacions sobre els Parc dels teixits urbans i les 

edificacions.  

 Donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds. 

 Incentivar els usos de lleure a les vores del Parc.  

 

Criteris d’intervenció i gestió 

En base a les directrius generals establertes en l’apartat anterior es desenvolupen els criteris 

d’intervenció i gestió: 

Connectivitat ecològica 

Cal prioritzar la connexió del Parc amb els espais naturals de l’entorn i per aconseguir-ho s’ha 

de maximitzat la permeabilitat i evitar la fragmentació ecològica, de manera que qualsevol 

intervenció ha de garantir: 

 La preservació dels sòls que permeten una connectivitat terrestre entre el Parc i els 

espais agroforestals de l’entorn.  

 La potenciació de la permeabilitat i la continuïtat dels espais agroforestals, cursos fluvials 

i camins rurals fragmentats per infraestructures lineals de comunicació.  

 Millorar i restaurar aquells hàbitats amb unes característiques idònies per canalitzar 

fluxos ecològics amb la finalitat de potenciar el trànsit de fauna.  

Valors ecològics de la vora 

Totes les intervencions que es duguin a terme a l’interior de l’Espai funcional han de preveure 

les mesures necessàries per a reforçar els valors ecològics existents, com pot ser la restauració 

dels hàbitats desestructurats i degradats de la vora amb la finalitat de que s’integrin 

ecològicament i paisatgísticament a l’espai natural de Collserola.  

Així doncs, la restauració i millora d’aquests sòls ha de preveure, en la mesura del possible, 

l’eliminació dels usos periurbans, el desmantellament i l’enderroc de les edificacions associades 

a aquests usos i la seva restauració.  

D’altra banda, es recomana la ubicació d’activitats i instal·lacions relacionades amb el sector 

primari reduint, així, les pertorbacions dins del Parc, al mateix temps que es potencia la figura del 

mosaic agroforestal.  

Finalment, el Pla especial remarca que les noves dotacions d’ús públic s’hauran d’implementar, 

en la mesura del possible, en edificacions en desús i on es duguin a terme usos periurbans.  

Riscos geològics, d’incendi i d’inundació 

Les actuacions que quedin incloses dins de l’Espai funcional hauran de preveure mesures per 

minimitzar els riscos de manera proporcionada a la magnitud de la intervenció.  

En primer lloc, el risc geològic es previndrà a través de la minimització dels moviments de terra i 

l’assegurament de l’estabilitat del sòl mitjançant la plantació d’espècies vegetals.  

En segon lloc, per reduir el risc d’incendi, les actuacions hauran de considerar l’eliminació o 

renovació de les línies elèctriques i les infraestructures de comunicació de vora, així com el 

tractament del sotabosc i la gestió de materials inflamables o deixalles. En paral·lel, també es 

valora com a mesura de prevenció d’incendis l’increment de la presència de conreus, ja que 

podrien actuar com a tallafocs. 
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En tercer lloc, i per minimitzar el risc d’inundacions, caldria fer intervencions que afavorissin la 

retenció i la infiltració de l’aigua de la pluja com poden ser, per exemple, construcció de basses 

de laminació o cunetes.  

Teixits urbans i les edificacions situades a la vora 

Aquelles intervencions que afectin a teixits urbans o a les edificacions situades a la vora del Parc, 

tant a nivell de planejament com de projecte i gestió, hauran de procurar: 

 Mantenir un elevat grau de naturalitat dels espais públics i dels privats tot afavorint la 

permeabilitat del sòl i potenciant la vegetació forestal amb la finalitat de maximitzar els 

serveis ecosistèmics de regulació i la permeabilitat ecològica dels teixits.  

 Limitar l’ocupació de les edificacions i la utilització de paviments impermeables, així com 

incentivar el tractament vegetal de caràcter forestal als espais no edificats i a les cobertes 

de les edificacions. 

 Urbanitzar o reurbanitzar els vials d’aquests teixits prioritzant la seva utilització com a 

espais cívic i on els mitjans de transport sostenible tinguin prioritat de pas.  

 Implantar sistemes d’enllumenat amb uns nivells d’il·luminació mínims i que garanteixin 

el mínim consum d’energia i la mínima contaminació acústica.  

 Incentivar l’eficiència energètica, la reducció del consum d’aigua i l’autogestió de residus 

de les edificacions. 

 Integrar paisatgísticament les edificacions per tal d’assegurar la preservació i millora dels 

valors paisatgístics del Parc.  

En aquells teixits exclusivament urbans de baixa densitat, les actuacions han de tendir a 

minimitzar la implantació de noves edificacions i nous vials.  

Accessibilitat al Parc  

Les actuacions que s’incloguin dins de l’Espai funcional han de contribuir a facilitar l’accessibilitat 

al Parc mitjançant transports públics o mitjans no motoritzats. En aquesta línia, haurien de 

preveure: 

 Donar continuïtat al conjunt d’espais públics de la vora del Parc cap a l’interior dels teixits 

urbans, així com el seu correcte condicionament, per tal de generar espais vertebradors 

entre la ciutat i Collserola on s’incentivi l’accés a peu i en bicicleta.  

 Connectar el Parc amb les principals parades de transport públic a través de recorreguts 

habilitats per vianants i bicicletes. 

 Millorar la senyalització i habilitar punts d’educació ambiental per tal de facilitar l’accés i 

conscienciar la ciutadania. 

 Habilitar aparcaments a la vora exterior del Parc per evitar, en la mesura del possible, el 

trànsit motoritzat per l’interior de la Serra. S’hauran d’adequar esplanades existents i no 

crear-ne de noves. 

Ús social a la vora del Parc 

Per tal d’ordenar les entrades dels visitants al Parc i esmorteir les pertorbacions derivades de l’ús 

públic, es proposa, en la mesura del possible, impulsar la ubicació dels nous nodes en el 

perímetre exterior del Parc. Aquesta estratègia pretén minimitzar la dispersió dels visitants dins 

del Parc i, com a conseqüència, dels impactes derivats d’aquesta pràctica. 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

El Pla planteja la necessitat d’implantar instruments de planejament per tal de preveure mesures 

que incentivin i possibilitin la implantació dels equipaments actualment infrautilitzats. En paral·lel, 

s’hauran d’habilitat i divulgar recorreguts cívics com a alternativa a l’interior del Parc fàcilment 

accessible.  

Estructura de les propostes 

Tal com s’ha pogut observar, l’Espai funcional és molt complex d’analitzar, de manera que es 

diferencien dos plantejaments diferents. Val a dir que el Pla especial reconeix diferents tipologies 

d’espais i recomana un seguit d’intervencions. Aquestes propostes s’estructuren en la resolució 

de les problemàtiques d’àrees (espais) i en les propostes de fluxos (articulacions).  

Per tant, es crea una combinació de plantejaments que assoleixen solucions que potencien la 

connectivitat ecològica i els valors ecològics, al mateix temps que esmorteixen els riscos, milloren 

l’encaix amb els teixits territorials, faciliten l’accés al Parc amb mitjans no motoritzats i articulen 

l’ús públic d’aquest àmbit.  

Cada espai es classifica en funció de la temàtica que abasta: 

a) Àrees relacionades amb la fragmentació i la connectivitat ecològica. Inclou les següents 

subcategories: 

— A1. Àrees de fragmentació externa, que fan referència als àmbits de connectors 

prioritaris tal com els determina el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) (7 

espais identificats). 

— A2. Àrees de fragmentació interna, que es dóna en l’eix de la Riera de Vallvidrera (3 

espais identificats). 

— A3. Àrees d’altres espais connectors, com a corredors fluvials, en coherència amb el 

PTMB i l’estudi de Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació a la 

Serra de Collserola (6 espais identificats). 

b) Àrees relacionats amb transformacions pendents, com ara les pertorbacions sobre el 

Parc que poden tenir algunes transformacions previstes pel planejament (9 espais 

identificats). 

c) Àrees de transició amb els nuclis urbans (4 espais identificats). 

En paral·lel, es proposen intervencions específiques per a la millora de l’articulació del Parc amb 

altres espais oberts estratègics. Es poden diferenciar dos tipus d’articulacions: la tipus 1 engloba 

aquelles on hi predomina la funcionalitat ecològica i la tipus 2 incorpora aquells punts on hi 

predominen les connexions socials entre els centres dels nuclis urbans i les estacions de 

transport públic. 

 

 

2.3. Desenvolupament previsible del Pla 

La proposta de regulació urbanística comportarà, en relació amb el desenvolupament i la gestió 

econòmica posterior, el següent: 

 Desenvolupament del PEPNat mitjançant projectes d’actuació específica en sòl no 

urbanitzable d’acord amb la Llei d’urbanisme i la legislació sectorial, amb les 

particularitats i concrecions que estableixi la normativa del PEPNat per al control de les 

pertorbacions, amb informe previ preceptiu de l’òrgan gestor. 

 Gestió pública, privada o mixta sense eliminar la possibilitat d’expropiar els terrenys que 

siguin necessaris per a intervencions puntuals. 
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 Necessitat d’actualitzar permanentment el coneixement sobre els valors ecològics del 

Parc a través de  la utilització de l’Eina multicriteri i els indicadors ambientals (proposats 

en aquest estudi), mitjançant la realització d’informes periòdics. 
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3. Diagnosi ambiental 

 

Degut a que el PEPNat ja disposa d’objectius, criteris, reptes i estratègies encarades a la 

protecció ambiental d’aquest paratge i degut a que el propi Pla Especial ja incorpora, en aquest 

sentit, una diagnosi del medi natural i social de la Serra de Collserola, en la diagnosi de la 

documentació ambiental que acompanya al Pla es planteja aportar nous elements 

complementaris a la caracterització de l’àmbit ja realitzada pel Pla, que puguin servir per enriquir 

les seves propostes i avaluar-ne l’ordenació des d’òptiques diferents. 

En aquest apartat, per una banda s’ha fet un resum sintètic dels elements més rellevants de la 

diagnosi marc del PEPNat, 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 rellevant en el seu model d’ordenació. 

Si bé el Pla especial 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 diverses 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 tan 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), 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 beneficies 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 altra òptica. Val a 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. 

Per últim, 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 servei 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 
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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 i, encara més, en un espai on les dinàmiques i processos 

naturals estan tan lligades a l’actuació, freqüentació i presencia humana dels seus entorns. 

Addicionalment, esmentar que en les diagnosis ambientals d’ambdues figures de planejament, 

tant el PEPNat com la MPGM, s’ha tingut en compte l’establert als documents d’abast emesos 

per l’òrgan ambiental. 

 

 

3.1. Medi físic 

3.1.1. Relleu i hidrologia 

Tal i com s’explica en la diagnosi del Pla Especial 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, situat a 512 m 

d’alçada. 

Pel que fa als pendents, al Parc Natural s’observa que la gran majoria de superfície, un 73,5% 

de l’àmbit, se situa per sobre el 20% 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 gràcies a les aportacions dels drenatges dels túnels i a l’aigua 

tractada de l’EDAR de Vallvidrera. Aquest sistema és tributari de l’aqüífer de la Vall Baixa del 

Delta del Llobregat. 

Cal destacar, també com a conques importants dins el Parc, 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. 

A nivell de vessants, se’n poden definir 4: el vessant oest que aboca al Llobregat ja sigui 

directament o a la Riera de Rubí, el vessant est que drena al Besòs, el vessant nord que aboca 

a la Riera de Sant Cugat i per tant, vessa al Besòs, i el vessant sud que vessa al Pla de Barcelona 

on l’aigua a través de la xarxa de clavegueram arriba al mar. La vessant del Pla de Barcelona és 

la més susceptible de patir problemes en relació a l’escorrentia superficial, ja que presenta majors 

pendents i menor cobertura de boscos. 

Pel que fa a la qualitat ecològica fluvial del Parc, en general als trams superiors aquesta és 

superior i va disminuint a mesura que s’acosten als espais periurbans. Fent que no presentin 

vegetació estable i amb una qualitat suficient com ser un corredor longitudinal funcional.  
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3.1.2. Geologia i sòls  

Pel que fa a la geologia, dominen a la serra les roques metamòrfiques, de les quals les 

predominants són les pissarres micacítiques i pissares sorrenques paleozoiques amb filons de 

quarsites, que ocupen el 58,3% de la superfície del Parc.  

Un 80% de la superfície del Parc està recoberta per roques poc 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 predominen els sòls situats sobre 

pissarres i altres roques silíciques, que són predominantment argilosos i de pH més aviat àcid, 

mentre que els sòls calcaris hi 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”, així com la geozona 339 “Paleozoic de la Serra de Collserola i Santa Creu 

d’Olorda”, que inclou part d’altres espais inventariats.  

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 granitoids; la freqüentació incontrolada per part 

d’excursionistes i escaladors; l’espoli per part de col·leccionistes de fòssils; i la construcció d’una 

via de circumval·lació del nucli urbà del Papiol.  

Pel que fa als sòls de Collserola, la Serra presenta diferents tipus de sòls que varien en funció 

de diferents factors, com poden ser, el material litològic original, la posició topogràfica, les 

condicions climàtiques i microclimàtiques, la vegetació i els usos a que han estat sotmesos 

tradicionalment.  

Així doncs, i gracies a l’estudi de Cruañes i altres (1989), s’han detectat els tres ordres de sòls 

més representatius de la zona estudiada (al paratge de la Font Groga): els entisòls, els inceptisòls 

i els alfisòls, els quals, segons la classificació americana (WRB (FAO)), equivalen als litosòls i 

regosòls, els rànkers i cambisòls i els luvisòls.  

El material litològic predominant són les pissarres i les fil·lites paleozoiques, constituïdes per 

silicats, condicionant la presència d'espècies vegetals amb clara tendència cap als sòls 

silícics. Els sòls desenvolupats sobre materials calcaris hi són més aviat escassos, i s’hi trobem 

espècies calcícoles. 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, on hi predomina la vegetació herbàcia. 
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Figura 2: Patrimoni geològic als entorns de Collserola. Ratllat horitzontal: geozona; ratllat vertical: geòtop; ratllat creuat: 
geòtop inclòs en geozona (per més detalls veure plànol 03. Patrimoni geològic, de l’EAE). 
Font: AMB a partir de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l’Oficina Tècnica de Planificació 
i Anàlisi Territorial (OTPAT) de la Diputació de Barcelona  (2019) 

 

3.1.3. Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 

S’ha realitzat una anàlisi dels serveis ecosistèmics prenent de referència l’informe de ForESmap 

redactat pel  Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic (OCCC), en el qual s’ha vist que el Parc de Collserola presenta uns serveis 

ecosistèmics entre els quals en destaquen tres dels quatre serveis ecosistèmics determinats per 

l’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (2005) els de suport, els culturals i els de regulació.  

D’aquests tres serveis ecosistèmics, en aquest apartat cal centrar-se especialment en els de 

regulació, doncs la xarxa hídrica hi té especial rellevància a nivell del manteniment dels valors 

ecològics del Parc i possibiliten una reducció de les afectacions que es donen sobre aquest per 

erosió. 

Així, els serveis ecosistèmics de regulació inclouen, a nivell qualitatiu, la capacitat d’embornal de 

carboni, la capacitat d’emmagatzematge d’aigua i del control de l’erosió, de manera que els 

ecosistemes de la Serra són capaços de retenir sòl amb el seu sistema radicular, 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 evitar episodis d’inundació.  

Així doncs, en definitiva són un element cabdal per evitar riscos d’erosió i d’inundació als seus 

entorns, alhora que poden suposar un estalvi en la recol·lecció d’aigües en els entorns urbans a 
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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 

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, els 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. 
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Figura 3: Aproximació qualitativa al servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia. De vermell a blau: menys 
a més servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i hidrologia (per més detalls veure plànol 02. Servei ecosistèmic de 
regulació de l’erosió i la hidrologia, de l’EAE). 
Font: AMB, a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del CREAF i del DTES (2019) 

 

 

3.2. Medi biòtic 

3.2.1. 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.  

Comparant-lo amb d’altres espais protegits de l’AMB pel que fa a elements de protecció 

prioritària, observem les dades de la taula inferior.  
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Taula 1: Elements de conservació prioritària als diversos ENP de l’ AMB 
Font: PSAMB (2014) 

 

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). 
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Figura 4: Índex de la valoració de la biodiversitat de l’AMB. De blanc a vermell: de menor a major índex de valoració de 
la biodiversitat. 
Font: PSAMB a partir de la Diagnosi de l’estat de conservació de la Biodiversitat a l’AMB (Pino, J i Basnou, C 2013 

 

De la síntesi de la diagnosi dels factors biòtics del Pla especial 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 de 6439, tot i que s’ha de 

tenir en compte que s’hi recullen totes les cites des de que es disposa d’informació al BDBC. 

 

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. 
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D’altra banda, dins el Parc existeix una elevada presència d’espècies de flora exòtica, més d’un 

centenar d’espècies, de les quals 39 són d’elevat potencial invasiu. 

Pel que fa la massa forestal, cal tenir en compte que el Parc té una gran superfície de massa 

forestal, la qual s’ha de preservar, d’aquesta manera s’han identificat diferents categories de 

boscos; els boscos singulars (CREAF), boscos d’evolució natural (Generalitat) i els forests 

públics (Generalitat).  

Dins del Parc hi ha 9 boscos singulars, considerats els millors boscos a escala comarcal i de 

país, que ocupen 54,8ha i on les espècies dominants són els roures i les alzines. 

Pel que fa als boscos d’evolució natural s’hi identifiquen 11 amb una superfície de 1.077 ha. 

Formen part d’aquest catàleg, aquells boscos amb un elevat grau de naturalitat i de baixa 

empremta humana.  

Finalment, els forests públics són aquells declarats d’utilitat pública i serveix d’instrument per a 

la defensa del patrimoni forestal. A la Serra s’hi inclouen 7 forests que inclouen 614 hectàrees 

del Parc.  

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. 

 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 hàbitat 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 depenent de 

les espècies d’interès. Els conreus de secà poden ser interessants per recuperar 

espècies com el botxí (Lanius meridionalis) o l’òliva (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 

presencia 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 torrent del Duc; i els 

ambients rupícoles del turó de Montcada) combinat amb la presència de mosaic 

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 
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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, en quant a la fauna exòtica invasora destaca el 

rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) que s’ha distribuït per la totalitat del Parc. 

 
Figura 5: Zones d’especial interès per a la conservació de la fauna. Àrees marró: àrees sensibles de rapinyaires forestals; 
puntejat blau: territori d’àguila marcenca; punts de colors: localitats singulars (per més detalls veure plànol 05. Espais 
d’interès per a la conservació de la fauna, de l’EAE) 
Font: AMB a partir dades de Barcelona Regional (BR), CPNSC i OTPAT (2019) 

 

En quant a la diversitat d’hàbitats a la Serra de Collserola, amb un total de 109 hàbitats CORINE 

(Universitat de Barcelona, 2012), destaquen clarament els hàbitat 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 
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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 representen un 66% del territori del Parc 

i s’hi troben representats 13, dels quals 4 són considerats prioritaris: les bases temporeres, els 

prats de teròfits, les vernedes i les màquies amb llor. Les basses temporeres i les màquies 

ocupen menys d’una hectàrea, els prat n’ocupen 104,1 i les vernedes 10,95ha. Tot i no ser 

prioritaris, els hàbitats més abundants són les Pinedes mediterrànies (3193,58ha, que equivalen 

al 39% del total) i els alzinars i carrascars (2205,50ha, que es tradueix en un 27%).  

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. 

Es consideren mal representats les comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum 

spp...), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa; els herbassars amb cua de cavall 

(Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. Remota, ...) 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 plujosa i de 

l’estatge submontà; les albaredes (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, Quercus 

cerrioides), sovint amb alzines (Quercus ilex), de terra baixa; les gatelledes (boscos, generalment 

baixos, de Salix atrocinerea), amb Equisetum telmateia, Carex pendula..., de fons de barrancs i 

depressions, amb sòl xop al territori catalanídic; omedes de terra baixa; roques calcàries 

ombrejades, amb vegetació cormofítica 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. 
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Figura 6: Hàbitats d’interès comunitari. Punts de colors: HIC localitzats; asteriscs negres: localitats d’elevada singularitat 
per la flora (per major detall veure plànol 04. Hàbitats d’Interès Comunitari, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del DTES i Grup geobotànic i cartografia de la vegetació (Universitat de Barcelona) (2019) 

 

3.2.2. Identificació de les zones d’interès 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” (BR, 2013). 

Així, aquest estudi conclou el següent: 

 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 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 
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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. 

 Gràcies al Torrent de Can Fatjó i la Riera de Sant Cugat, el Parc pot accedir a l’àmbit de 

connexió amb Sant Llorenç de Munt des de la vessant est del Parc. Aquest connector 

actualment no és funcional ja que depèn d’un torrent que està fora dels límits del Parc i, 

per tant, està en una zona molt antropitzada, que ha de creuar varies vies de comunicació 

importants. A més a més, la Riera de Sant Cugat, tot i limitar en molts trams amb el Parc, 

no està incorporada en la seva totalitat. Fets que dificulten la naturalització del sistema 

hidrogràfic i per tant dificulten la viabilitat del connectors. 

 Per l’altre extrem de la Riera de Sant Cugat és la única zona viable per connectar amb 

la Serra de la Marina ja que aquesta cara del Parc, com ja s’ha comentat abans, està 

rodejada per varies infraestructures viaries importants. Així, la connectivitat amb la riera 

de Sant Cugat s’ha de reforçar per poder esdevenir un connector terrestre plenament 

funcional.  

 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. 



49 

 
Figura 7: Connectors ecològics i els seus punts crítics. Àrees verd fosc: Espais d’interès connector; àrees blaves: Xarxa 
hídrica d’interès connector; ratllats: espais amb tractament específic per a la millora de la connectivitat a Collserola; creus 
de colors: priorització de les mesures (per més detalls veure plànol 06. Punts crítics per a la connectivitat, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades de BR, CPNSC, l’estudi de Xavier Mayor i Minuartia (2019) 
 

 

3.3. Medi humà 

Dins aquest apartat, s’ha realitzat una síntesi dels elements més rellevants per a l’avaluació del 

Pla, de les diagnosis del paisatge, riscos, ús públic, patrimoni cultural, infraestructures i serveis i 

urbanisme realitzades en el Pla Especial, 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 

del propi Pla. 

 

3.3.1. Paisatge 

Pel que fa al paisatge, 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: 
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 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. 

 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, 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 determina 5 paisatges d’atenció especials (PAE) que poden patir dinàmiques de 

transformació rellevants. Dels quals dos afecten directament, el PAE 4. Congost de Montcada i 

el PAE 1. Mosaic agroforestal del Vallès. El PAE 5. Corredor del Llobregat tot i no quedar integrat, 

cal que les seves actuacions siguin coherents amb les estratègies del Catàleg. El Catàleg 

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.  

Els paisatges de Collserola tenen un tractament propi que es basen en uns principis generals 

basats en la mínima intervenció, en tenir un enfocament qualitatiu per a complir els objectius de 

qualitat i, en supeditar les intervencions en els sistemes naturals per reforçar i ressaltar els 

elements de natura. Així doncs, els paisatges es poden agrupar en tres blocs: 

 Tractaments silvícoles, gestió de la fauna, promoció de l’activitat agrícola tradicional per 

protegir i mantenir la biodiversitat. 

 Tractaments de restauració de sistemes, àmbits i elements que s’han vist deteriorats.  

 Mantenir nets i protegits els àmbits on hi ha un flux més important de gent, sobretot a les 

vores i a l’eix central de la riera de Vallvidrera. 
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Addicionalment a l’establert al Catàleg del Paisatge, la diagnosi del PEPNat 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, deforestació 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 deforestació 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 deforestació i la urbanització tenen un patró menys definit.  

És més, hi ha hagut un canvi de les cobertes del sòl durant el període de 1956 i el 2009, on 

algunes cobertes han disminuït; mentre que d’altres han augmentat la seva superfície2. En primer 

lloc les cobertes que s’han vist augmentades han sigut els boscos clars amb un 97,10% 

(246,64ha), els boscos densos amb 104,89% (5541,01ha), els boscos de ribera en un 616,67% 

(21,54ha) i els prats i herbassars amb 131,78% (173,53ha). D’altre banda, les cobertes que s’han 

vist minvades han sigut principalment conreus, on els conreus abandonats han disminuït un 

92,08% (5,22ha),els herbacis un 45,78% (237,15ha), els arboris fruiters un 36,40% (162,57ha) i 

els arboris de vinya un 88,37% (6,47ha). A més a més, els matollars també han vist una reducció 

de la seva coberta d’un 9,51% (1352,11ha). 

Tal com es mostra en l’evolució de les cobertes del sòl, es pot veure clarament una reducció de 

la superfície agrícola que s’ha transformat en boscos i prats, així com els matollars també s’han 

vist reduïts ja sigui per l’augment de la superfície de zones urbanitzades o per la seva successió 

ecològica cap a formacions boscoses. 

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 

espais de regulació especial.  

Així doncs, el paisatge de Collserola està caracteritzat per dos aspectes principals: l’aïllament de 

les unitats paisatgístiques funcionals del Parc Natural en un entorn amb 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 

(CREAF, 2004). 

Una altre metodologia per aproximar la dinàmica del paisatge és el seguiment biòtic. 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. 

Finalment, 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. 

                                                      
2 En la següent descripció primer s’exposa la variació percentual que han patit i entre parèntesis hi ha la superfície a data 

del 2009 en base a les dades del CREAF. 
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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 (veure plànol 8 annex a l’EAE). 

 

 
Figura 8: Fons escènic i paisatge del PNSC. De groc a vermell: de menor a major fons escènic (per més detalls veure 
plànol 08. Paisatge i fons escènics, de l’EAE) 
Font: AMB (2019) 

 

3.3.2. Ús públic 

A nivell d’ús públic és important remarcar l’elevat nombre d’usuaris del Parc. Segons dades 

facilitades pel CPNSC, l’any 2018 el Parc va rebre 4,7 milions de visites. 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 

sobrefreqüentació derivada d’aquest ús públic en determinats àmbits del Parc. 

En aquest sentit, la diagnosi de l’ús públic del Pla Especial 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. 
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 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. 

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 del 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. 

A més, afegir que 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. 

Finalment, dir que 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 ja 

que compleixen amb una important funció de lleure pels 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. 
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Figura 9: Itineraris i àrees d’atracció de visitants. Taronja i vermell: àrees equipades; asteriscs: miradors; ratllat: sòls de 
titularitat pública; groc: pendents <10% (per més detalls veure plànol 09. Itineraris i àrees d’atracció de visitants, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del CPNSC (2018) 

 

3.3.3. Riscos 

A nivell de riscos la diagnosi del Pla Especial identifica els riscos naturals i tecnològics: el risc 

d’incendis, el d’inundacions, els relacionats amb la inestabilitat geològica, els químics i els 

relacionats amb el transport de mercaderies perilloses.  

Riscos naturals 

El risc d’incendi és, en general, elevat presentant inflamabilitats altes arreu del Parc, a causa 

del grau de recobriment vegetal i la tipologia d’espècies presents.  

Durant el període de temps comprés entre el 1990 i el 2016 hi ha hagut una mitjana de 73,61 

incendis anuals que han cremat 607,18 hectàrees en total. Les principals causes d’incendis, en 

un 90% dels casos, són antròpiques ja sigui per negligència o provocats.  

El risc de despreniments i esllavissades i les zones amb risc potencial de caiguda de roques 

recobreixen gairebé tot el Parc de Collserola, exceptuant els terrenys de poca pendent localitzats 

als vessants nord est i a l’extrem nord oest del Parc i a diverses zones de poca extensió 

localitzades a les valls de diversos torrents.  

A l’interior del Parc hi ha àrees de reduïdes dimensions que presenten un risc potencial amb 

petites esllavissades de caràcter puntual, concentrades principalment a la perifèria del Parc, en 

concret, al vessant sud oest i a la falda del Tibidabo. 
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Pel que fa referència al risc d’inundacions3 cal destacar els punts de contacte entre el Parc i 

els teixits urbans de l’entorn, que en alguns casos requeriran la necessitat de construir basses 

de laminació per evitar el col·lapse dels sistemes urbans de sanejament.  

Per últim, cal esmentar també el risc per ventades, nevades i glaçades que, tot i que a 

Collserola no és particularment elevat, ha provocat els darrers anys episodis que han suposat 

afectacions tant als hàbitats com, especialment, a infraestructures i nuclis habitats dins del Parc. 

 

 
Figura 10: Models de combustible de Catalunya 
Font : AMB a partir de dades del CREAF (2019) 

 

Riscos tecnològics 

Tot i que són riscos externs al Parc i que tenen origen, per tant, fora d’aquest, s’ha considerat 

convenient analitzar els riscos tecnològics, com són el risc químic i el risc de mercaderies 

perilloses. 

Pel que fa al risc químic el Parc, malgrat no tenir cap establiment amb un risc químic associat, 

presenta dues zones d’alerta, una al nord oest i l’altre al sud oest, degut a la proximitat a diverses 

instal·lacions incloses en el PLASEQCAT4. Les zones d’alerta són aquelles que no impliquen la 

                                                      
3 Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola (Typsa, 2017) 

4 Pla d’Emergència del Sector Químic de Catalunya (Actualitzat al 2017) 
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necessitat d’una actuació immediata però que s’hi observen les conseqüències en cas d’accident 

químic.  

Tot i això es descarta cap afectació important ja que totes estan situades a una distància superior 

a dos kilòmetres del límit del Parc. És més, la zona localitzada al sud oest queda inclosa a l’àrea 

d’alerta a causa de l’elevada densitat d’instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona, de 

l’Hospitalet del Llobregat i de Cornellà de Llobregat. La qual fa augmentar el radi d’afectació de 

l’àrea d’alerta. 

Pel que fa referència al transport de mercaderies perilloses, tant d’infraestructures viàries com 

ferroviàries, presenten un risc elevat en cas d’accident els trams d’aquelles vies amb un flux molt 

important. Segons el mapa de protecció civil de Catalunya compren: les vies de ferrocarril, AP-7, 

AP-2, A-2 i B-23 en alguns trams inclosos a Sant Feliu de Llobregat (aquestes amb un flux molt 

important), Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. A més a més, 

cal afegir una zona al nord est de Barcelona associada a un tram de la C-33 que presenta un flux 

important. 

De manera que tot el Parc, per la proximitat dels municipis a les vies esmentades, presenten un 

perill molt alt associat. No obstant, els municipi de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat 

que presenten un risc alt pel transport viari. Això es degut a que pels municipis hi circula una via 

amb un perill associat al transport de mercaderies perillós o bé que aquesta es troba a una 

distància igual o inferior a 500 metres.  

Per tant, a nivell municipal és de caràcter obligatori tenir com a eina de prevenció, planificació i 

gestió en cas d’emergència tenir el Pla d’Actuació Municipal (PAM), però en el moment de 

redacció del document, no tots els municipis disposen del seu PAM.  

És important tenir en compte que el risc d’incendi, de despreniments, d’inundacions es veuran 

afectats a causa del canvi climàtic ja que afavorirà els fenòmens meteorològics extrems; per tant, 

cal aplicar mesures per mitigar-ne els efectes.  

 

3.3.4. 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. 

El PEPCo va identificar un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viària, 

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 realitzes 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. 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. 
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3.3.5. 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 esta en procés de ser 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 habitat 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”. 

 

3.3.6. Planejament urbanístic i derivat 

Pel que fa al tractament urbanístic de la Serra de Collserola destaca la qualificació de sistema 

de parc forestal creada pel PGM, inclosa dins del sistema general d’espais lliures, la qual 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. 

En relació amb el cicle de l’aigua, el PGM no reconeix el sistema hidràulic dels cursos fluvials de 

l’interior de la Serra, de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria d’aigües.  

D’altra banda, el PGM reserva en l’àmbit del Parc més de 400 ha per als sistemes d’equipaments, 

serveis tècnics i cementiris, reserves que han quedat sobredimensionades les quals estan 

situades, 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. També hi ha nombroses reserves viàries que es consideren 

innecessàries tant pels ajuntaments com per la lògica de funcionament del Parc. 

Una problemàtica que cal abordar és la dels sòls urbanitzables sense desenvolupar que estan 

inclosos dins l’àmbit del Parc Natural, atès que comporten una contradicció entre la normativa 

urbanística i la territorial i del medi natural. També cal destacar que hi ha nombroses edificacions 

en situació de fora d’ordenació. Tanmateix, el PTMB i el PGM ja estableixen mecanismes per 

l’extinció d’aquestes edificacions (ja sigui de manera immediata o diferida en el temps). Per tant, 
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no és necessària cap modificació en aquest sentit.  

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.  

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. 

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. 

 

3.3.7. Mobilitat i accessibilitat 

La mobilitat a l’interior del Parc és complexa de caracteritzar degut a la seva proximitat a l’àrea 

metropolitana de Barcelona però es calcula que anualment hi ha entre 3 i 3,5 milions de visitants5, 

fet que pot arribar a causar la saturació en alguns trams de la xarxa de lleure, com per exemple 

el Passeig de les Aigües. 

El model de mobilitat actual ha fet augmentar el nombre de visitants, però aquests utilitzen 

principalment un vehicle privat per accedir-hi (42.66%) seguit per els visitants que hi accedeixen 

a peu (35,14%), en bicicleta (11,91%) i els usuaris que hi arriben en transport públic (9.96%).  

Els principals àmbits d’accés són per la vessant de Barcelona, en concret per Sant Pere Màrtir, 

la zona del Tibidabo i el Pla dels Maduixers, i per la vesant del Vallés, en concret per la Plaça 

Rotary Internacional i Can Canaletes. Tot i això els accessos varien en funció de la festivitat del 

dia: 

 Durant els dies laborals s’accedeix més per Sant Pere Màrtir i el Baixador de Vallvidrera.  

 Durant els caps de setmana s’accedeix més per Can Coll, Sant Feliu de Llobregat i 

Vallvidrera.  

 Al llarg de la setmana s’accedeix pel Tibidabo, la Plaça Rotary Internacional, Can 

Canaletes, Torre Baró, Molins de Rei, Can Masdeu i Montcada i Reixac. 

Cal fer referència també a les externalitats derivades de l’elevat trànsit que circula del Vallès a 

                                                      
5 Annex 5. Estudi de mobilitat: Estudi de Mobilitat de la Modificació Puntual del PGM i del Pla Especial de Protecció del 

Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de Collserola (Lavola, 2017) 
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Barcelona, i de l’elevada accessibilitat a la zona de les Planes (zona 1 del transport públic, FGC) 

i Vallvidrera, entre d’altres assentaments substancials. 

Analitzant el transport a través de la xarxa viaria i del transport per ferrocarril, es considera que 

suporta de manera satisfactòria tots els viatges associats. La xarxa viaria interna del Parc suporta 

25.000 vehicles diaris (excloent la C-16), majoritàriament concentrats a la BV-1417, amb 8.402 

vehicles/dia de mitjana.  

A l’interior del Parc existeixen 25 aparcaments lliures amb una capacitat total de 987 places, de 

les quals més de 600 estan localitzades als àmbits de Can Coll, Sant Pere Màrtir, Torrent de Can 

Coll i la Salut de Sant Feliu. En relació al vehicle privat els punts d’accés amb un predomini més 

clar són Molins de Reis, Can Coll, Tibidabo, Sant Feliu de Llobregat i la Sant Pere Màrtir.  

Pel que fa al transport públic, durant el 2015, es van registrar 3.111.229 viatges realitzats amb 

els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FGC), a través de la línia del Vallès i el Funicular de 

Vallvidrera per accedir als nuclis de població de l’interior del Parc. Tot i l’eficiència del servei dels 

FGC, la xarxa de transport públic en bus no dóna cobertura als equipaments del Parc que 

funcionen als caps de setmana i els dies laborables no presenta un servei competitiu per la baixa 

densitat poblacional.  

Cal destacar que alguns dels àmbits d’accés més utilitzats no tenen una bona comunicació amb 

el transport públic, com pot ser Sant Pere Màrtir o Can Coll, que no té servei els diumenges. En 

el pol oposat, el Baixador de Vallvidrera i la Plaça Rotary Internacional de Sant Cugat presenten 

una molt bona comunicació amb el transport públic.  

 

 
Figura 11: Mapa d’immissió mitjana anual de NOx a Barcelona i vessant sud de Collserola 
Font: Barcelona Regional (2014) 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

 
Figura 12: Mapa d’immissió mitjana anual de PM10 a Barcelona i vessant sud de Collserola 
Font: Barcelona Regional (2014) 

 

3.3.8. Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

A la Serra de Collserola, la contaminació atmosfèrica prové principalment dels focus externs, i 

la pressió que aquests exerceixen sobre el Parc, que s’ha denominat efecte anell.  

El Parc Natural de la Serra de Collserola 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 els contaminants es concentren en unes èpoques 

determinades i seu rentat, 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.  

La contaminació es pot analitzar a través de les dades de dues Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), 

la ZQA 1 (Àrea de Barcelona) i ZQA 2 (Vallès – Baix Llobregat). Per tal de saber la tendència i 

l’estat actual de la contaminació atmosfèrica, i tal com determina el document d’abast emès per 

l’òrgan ambiental, s’han analitzat els Informes anuals de la Qualitat de l’aire a Catalunya dels 

anys compresos entre el 2012 i el 2016 de les estacions més pròximes al Parc, citades a 

continuació: Barcelona (Parc de la Vall d’Hebron), El Papiol (Centre de dia Josep Tarradelles), 

Molins de Rei (ajuntament), Montcada i Reixac (Can Sant Joan), Pallejà (Roca de Vilana), Rubí 

(Ca n’Oriol), Sant Cugat del Vallès (Parc de Sant Francesc), Sant Feliu de Llobregat (CEIP Martí 

i Pol), i Sant Just Desvern (CEIP Montseny).



Diagrama 1: Mapa estacions meteorològiques 
Font: AMB (2018) 

Amb tota la informació recopilada es pot determinar que la majoria de contaminants no han 

sobrepassat durant aquests últims anys el valor llindar establert pels valors de qualitat de l’aire 

del 2017. Tot i això, hi ha tres contaminants que sí que han superat el llindar durant aquests 

últims cinc anys: 

  El diòxid de nitrogen, tant a la ZQA 1 com a la ZQA 2 ha superat el valor límit anual 

durant tot el període en diversos punts de mesurament. D’altra banda, s’ha complert 

l’objectiu de qualitat de l’aire horari (la normativa permet superar el valor límit de 200 

µg/m3 fins a 18 ocasions en 1 any). Aquests nivells estan associats especialment a les 

àrees de trànsit on el transport és la font emissora principal d’aquest contaminant. 

 L’ozó troposfèric, respecte la ZQA, els anys 2013 i 2014 va superar el llindar d’informació 

horari a la població en 1 punt de mesurament ubicat a Badalona. Respecte l’any 2015, 

es va superar el llindar en 2 punts de mesurament ubicats a Badalona i Barcelona 

(Ciutadella). Tanmateix, els anys 2016 i 2017 no es va superar aquest llindar en cap punt 

de mesurament de la zona, pel que sembla que la situació està millorant a la zona. Per 

altra banda, dir que no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta durant tot el període. 

Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana, es va superar l’any 

2013 a Viladecans, i els anys 2013 i 2014 a Gavà. Referent a la ZQA 2, l’any 2013 es va 

superar el llindar d’informació horari al punt de mesurament de Rubí. No s’ha superat en 

cap cas el llindar d’alerta en aquesta zona durant tot el període i, pel que fa al valor 

objectiu per a la protecció de la salut humana, es va superar només a Rubí durant el 

2013 i 2014. 
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 Les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, tant a la ZQA 1 com a la 

ZQA 2, no han superat el valor límit anual durant tot el període, però han sobrepassat el 

nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses 

per la legislació durant l’any 2013. 

Es considera, en resum, que es poden destacar, pels seus valors enregistrats i els seus efectes 

sobre la contaminació atmosfèrica, els NOx i les PM10 com els contaminants que exerceixen un 

major potencial de pressió sobre el Parc. 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. 

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 a 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. 

 

 
Figura 13: Contaminació acústica als entorns de Collserola. De groc a lila: menors a majors nivells acústics per dia (dBA) 
(per més detalls veure plànol 12. Contaminació acústica dels entorns de Collserola, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del PSAMB (2019) 
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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. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, malgrat no tenir cap focus de contaminació lumínica 

important al seu interior, Collserola presenta una situació precària i amb un gran marge de millora 

respecte la d’altres espais naturals. La brillantor promig 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 Montsec6. 

Només un 16% del territori del Parc Natural resta sense risc d’il·luminació directa7. 

La Serra de Collserola, així, presenta una qualitat de cel baixa8 (inferiors a 19,0 mag.arcsec-2 ), 

a excepció d’algunes àrees localitzades al centre del Parc, pròxim a la Floresta i al cementiri de 

les Roques Blanques, que presenten una qualitat moderada (19,03 mag.arcsec-2).  

En general les zones de vora amb el teixit urbà són aquelles que presenten una concentració 

superior de zones amb una qualitat deficient (inferiors a 18,00 mag.arcsec-2 ) i molt deficient 

(inferiors a 17,50 mag.arcsec-2). Les vores del Parc pateixen una important contaminació 

lumínica a causa de la gran quantitat i densitat de llums de l’enllumenat exterior de la zona sud 

del parc, on hi ha les ciutats de: Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sant Just 

Desvern, Sant Feliu de Llobregat, etc.  

 
Figura 14: Mapa de la brillantor de fons del cel nocturn del Parc Natural de Collserola 
Font: La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola, avaluació i recomanacions, SGM (2013). 

                                                      
6 La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola, avaluació i recomanacions. SGM, 2013 

7 Contaminació Lumínica a l’AMB. BR, 2013. 

8 En base a les dades de la Campanya d’avaluació de la qualitat del cel nocturn a Catalunya al 2017 
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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. 

Tot i aquesta situació, tota la superfície del Parc presenta un grau elevat de protecció, ja sigui en 

una zona de màxima protecció (Zona E1), essent aquestes les àrees incloses en el PEIN, la 

Xarxa Natura 2000 i les zones no integrades dins de nuclis de població o industrial; o en zona 

d’alta protecció (Zona E2), comprenent àrees que el planejament classifica com a sòl no 

urbanitzable però que no compleixen els requisits de la Zona E1, o que l’Ajuntament ha proposat 

canviar-ne la protecció. D’altra banda, cal destacar que la totalitat de l’Espai funcional presenta 

un grau de protecció moderat (Zona E3), tractant-se d’aquells espais classificats com a sòl urbà 

o urbanitzable i aquells que tenen un ús intensiu a la nit en sòls qualificats com a no urbanitzables.  

Tanmateix, al Parc hi ha algunes àrees que, tot i complir els requisis per ser una zona E1, es 

consideren E2, com és el cas del Turó de Moncada, una zona del Papiol pròxima als polígons 

industrials i algunes àrees de Sant Cugat molt pròximes als nuclis de població.  

Segons l’Avaluació de l’impacte ambiental lumínic de les instal·lacions d’enllumenat artificial 

nocturn a zones protegides de l’AMB (PSAMB 2014-2020), de totes les espècies del Parc, n’hi 

ha 39 que són sensibles a la contaminació lumínica entre les quals hi ha algunes que es troben 

en catalogades com a espècies vulnerables a nivell mundial, estatal o autonòmic. En la seva 

majoria són espècies nocturnes que poden veure alterada la seva fisiologia particular o el 

comportament, a grans trets, es tracta de ratpenats, salamandres i la rata cellarda. 

 

3.3.9. Pressions existents al Parc 

La pressió que rep el Parc de Collserola, immers en una metròpolis de més de 3 milions 

d’habitants i aïllat de la resta d’espais protegits és evident. Són molts els impactes que pateix el 

Parc i que poden tenir origen dintre del mateix espai (ús públic, activitats existents, etc.) o fora 

d’aquest però que li suposen afectacions (presència o proximitat de sòls urbans, elevada densitat 

de població, pas de grans infraestructures de comunicació, etc.). D’aquesta manera, en el present 

apartat es vol fer un apunt de les principals pressions existents al parc de Collserola, tant de les 

que tenen lloc a l’interior del Parc i són conseqüència de les seves dinàmiques, com les que són 

una externalitat però l’afecten de manera indirecta (d’aquestes es diferencia entre les que tenen 

lloc a la vora interna – àmbits que es troben a l’interior del perímetre del Parc però que no en 

formen part (forats) –  dels de la vora externa – fora del perímetre del Parc –).  

Activitats i dinàmiques existents dins del Parc 

El caràcter metropolità de Collserola fa que algunes de les dinàmiques que hi tenen lloc tinguin 

una component més “urbana” del que seria desitjable en un espai protegit. Un elevat ús públic, 

concentrat en alguns àmbits però, alhora, força dispers, suposa una pressió sobre l’espai i la 

seva conservació. També cal tenir en compte el trànsit de pas que té lloc per algunes vies de 

comunicació del Parc amb l’objectiu d’escurçar desplaçaments metropolitans que fa que 

esdevinguin carreteres amb un trànsit dens en determinats moments del dia (com per exemple, 

el trànsit de la carretera de la Rabassada (BP-1417) o la carretera d’Horta (BP-1415), entre 

d’altres). 

La presència d’algunes activitats que no són pròpies d’un espai natural també són una pressió 

existent a Collserola i, per tant, s’han de tenir en consideració a l’hora d’assegurar el compliment 

dels objectius del PEPNat. Les activitats existents són diverses però cal tenir en compte, 

principalment, dues tipologies: per una banda, les activitats extractives en actiu (pedrera Berta, 
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Ampliació Silvia, pissarres del Turó de Montcada i part de l’Ampliació Les Torrenteres 02) i, per 

altra, algunes activitats industrials dins del Parc, en funcionament.  

En el cas de les activitats extractives, els impactes que generen sobre el Parc solen ser de gran 

magnitud: ocupació i destrucció directa d’hàbitats a grans superfícies; paisatgístic per oferir 

visuals directes de talussos i grans superfícies totalment desproveïdes de vegetació, per 

l’alteració de la morfologia del terreny i per la contaminació de l’atmosfera (tant per la generació 

de núvols de pols que afecten la qualitat atmosfèrica, i en ocasions la salut de població propera, 

així com afectació indirecta als hàbitats adjacents o la contaminació acústica contínua pel 

moviment de maquinària i feines extractives, etc.). A banda dels impactes negatius, però, també 

ofereixen hàbitats favorables a certes espècies faunístiques associades principalment a ambients 

oberts o rupícoles, així com a les basses -efímeres i permanents- que apareixen, fet que s’ha de 

tenir en consideració des de la redacció del PEPNat. 

Pel que fa a les activitats industrials, tot i les seves característiques diferents, generen alguns 

impactes semblants als de les pedreres: gran ocupació directa del sòl, elevat impacte paisatgístic 

i contaminació de l’atmosfera (de les que estan en actiu i de diferent tipologia en funció de 

l’activitat de què es tracti). A banda d’aquests impactes directes, també cal tenir en compte que 

l’existència d’algunes instal·lacions industrials suposen una fragmentació del territori que posa 

en crisi un dels aspectes més rellevants de Collserola: la connectivitat ecològica. Un exemple 

d’aquesta afectació a la connectivitat ecològica és el cas de les naus situades a l’àmbit de l’antiga 

bòbila Campmany, a Can Costa-Can Castelló de Cerdanyola del Vallès, que suposen un bloqueig 

directe d’un connector ecològic a escala territorial identificat al PTMB, així com una pressió sobre 

un curs fluvial de tant interès connector com la riera de Sant Cugat, en limitar directament amb 

el marge dret d’aquest.  

Addicionalment, les urbanitzacions existents dins del Parc suposen un tercer tipus de pressió a 

tenir en compte, d’una banda, per l’ocupació del sòl que en ocasions afecta a espais clau pels 

seus valors ecològics i principalment pel que fa a la connectivitat, i d’altra banda, per les 

dinàmiques que generen en tant que comporten una mobilitat de persones regular (amb la 

contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica associada).  

Pressió sobre les vores internes 

El parc de Collserola es caracteritza per no ser un territori continu pel fet de presentar àmbits que 

físicament es troben a l’interior del Parc però no en formen part. És el que el PEPNat anomena 

“vora interna” (informalment s’anomenen “forats”) i que suposen un impacte sobre l’espai en tant 

que són, principalment, zones urbanes. 

A la vora interna tant s'hi poden trobar urbanitzacions, amb unes dinàmiques i estructures 

totalment urbanes, com activitats industrials (en actiu, com per exemple una empresa de 

materials de la construcció propera a les cases del puig madrona al Papiol, o abandonades, com 

la de la cimentera al peu del Puig d’Olorda a Sant Feliu de Llobregat). Aquests tipus d’espais es 

troben totalment fora del PNSC, en tant que en el moment de declaració del Parc Natural es va 

haver de reconèixer una realitat existent, però poden comportar, tanmateix, un evident i elevat 

impacte paisatgístic sobre el seu entorn immediat, ja Parc Natural, i per l’ocupació de sòl en 

contacte amb espais amb valors ecològics. Així, aquests s’han de tenir en consideració en el 

moment de redacció del Pla Especial i en el desenvolupament del present EAE.  

Alhora, també cal tenir en compte infraestructures de comunicació que creuen el Parc però que 

no en formen part, com el pas de la C-16 o els ferrocarrils de la Generalitat. Aquestes vies 

suposen també un impacte per la seva ocupació i fragmentació del territori, com pel trànsit que 

suporten que suposen un impacte de contaminació atmosfèrica, lumínica i/o acústica. 
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Pressió sobre les vores externes 

Finalment, cal tenir en compte les activitats i dinàmiques que tenen lloc a la vora externa del 

Parc, és a dir, fora de Collserola però molt properes, i que suposen unes pressions evidents 

sobre aquest espai. Són, de manera similar a la vora interna, la presència de zones urbanes, 

activitats industrials o grans infraestructures de comunicació que generen uns impactes 

indirectes. 

En el cas de la pressió ocasionada pels continus urbans que envolten el Parc, s’ha volgut 

representar aquesta pressió a partir del 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. 

 

 
Figura 15: Indicador de pressió de les vores. Punts de colors: de verd a vermell, menor a major freqüentació de persones; 
línies de color: de verd a marró, menor a major freqüentació per trams de camins; àrees taronja: àrees incendiades 1990-
2016 (per més detalls veure plànol 10. Indicadors de pressió de les vores del Parc Natural, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del CPNSC (2019) 

 

A banda de les afectacions directes derivades d’aquesta pressió externa per alta densitat 

poblacional, com és el cas citat dels incendis originats, les activitats que es desenvolupen a 

l’exterior del Parc repercuteixen sobre aquest en forma de diverses externalitats. Aquestes ja es 



67 

tracten en part als apartats corresponents però s’estima fer-hi menció també aquí en tant que 

suposen una part important dels impactes sobre les vores que rep el Parc. Es tracta, per exemple, 

de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica derivada de la circulació per les grans 

infraestructures viàries i ferroviàries, les afectacions paisatgístiques sobre la Serra o la 

fragmentació del territori, fruit de la presència d’activitats industrials aïllades (per exemple Puigfel 

a Cerdanyola del Vallès o Lafarge a Montcada) o a polígons adjacents o propers al límit del Parc 

(àmbit del Llobregat a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i de Can Cuiàs al Besòs).  

 

3.3.10. Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

El canvi climàtic serà un dels principals factors que modularan el paisatge, la biodiversitat i, en 

definitiva, els ecosistemes. A través del Quart Informe d’Avaluació de l’IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) s’han creat varis escenaris teòrics que prediuen diversos futurs.  

Així, en base a aquest informe, l’estudi dels Efectes del Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, s’assenyala que en tots els escenaris possibles hi haurà un augment del fenòmens 

meteorològics extrems a causa de l’increment de les temperatures i la disminució de les 

precipitacions. Els fenòmens meteorològics extrems poden traduir-se en un augment de les 

onades de calor i la durada de les ratxes seques, així com l’augment de precipitacions torrencials. 

D’altra banda, el Pla Clima i Energia 2030 (AMB 2018) és el full de ruta en matèria de canvi 

climàtic i transició energètica vers l'horitzó 2030 per tal d’avançar cap a la neutralitat de carboni 

del territori metropolità i d’integrar els objectius de sobirania energètica, d’impuls de les energies 

renovables, d’eficiència i estalvi energètics, de reducció de les emissions de GEH i d’adaptació 

al canvi climàtic. És un 'pla de plans' que incorpora tres estratègies amb les quals l'AMB ja fa 

anys que lluita contra el canvi climàtic: l'Estratègia de gestió del carboni, el Full de ruta per a la 

transició energètica i el Pla d'adaptació al canvi climàtic. 

Pel que fa als ecosistemes, la Figura 16 explica gràficament el que apunta el Tercer Informe 

sobre el Canvi Climàtic (TICC de Catalunya). La tendència serà cap a una desincronització entre 

les espècies i les seves cadenes tròfiques, fent que hi hagi variacions en l’estructura i el 

funcionament dels ecosistemes, així com canvis fenològics en els cicles anuals de la flora i la 

fauna, segons l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESACC). Així doncs, hi haurà 

nínxols ecològics buits exposats a les espècies al·lòctones. En paral·lel, el Pla d’Adaptació al 

Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona destaca que hi haurà una entrada 

exponencial d’aquelles més resistents, que desplaçaran a les autòctones, ja sigui per 

competència, depredació o transmissió de malalties, entre d’altres. 

D’altra banda, el canvi climàtic també afectarà a la fertilitat del sòl degut a la reducció de l’activitat 

enzimàtica del sòl i del reciclatge de nutrients. Així doncs, amb les pluges torrencials, hi haurà 

un rentat més gran de nutrients en forma de lixiviat que empobrirà el sòl. En canvi, amb els 

períodes de sequera, el sòl no tindrà una recuperació suficientment ràpida i, pel que exposa el 

Pla d’adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi haurà un augment de 

la erosionabilitat del sòl, que es tradueix en un augment del risc d’esllavissades així com en les 

emissions de COV’s biogènics.  

A nivell de Collserola i segons el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, es preveu que, pel 2040, la temperatura augmenti 1,9ºC, podent arribar fins als 3,6ºC 

i 4ºC al 2100. Així doncs, hi haurà un augment del número de mesos més càlids, en els quals hi 

haurà entre 20 i 30 nits tropicals (>20ºC). 
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Figura 16: Efectes ecològics dels canvis fenològics produïts pel canvi climàtic 

Font: CREAF (2008) 

 

Segons el TICCC, els ecosistemes mediterranis augmentaran el nombre de períodes d’estrès 

hídric fent que disminueixi la seva vitalitat. En el cas concret de Collserola, així, s’estima que, pel 

que fa a la precipitació, de cara al 2100 es registrarà una reducció anual del 7%, que podrà 

disminuir fins el 17% a l’estiu. 

Aquest fet comportarà, entre d’altres conseqüències, que es vegin afectats els serveis 

ecosistèmics de regulació, que els ecosistemes presentin una inclinació a augmentar la 

freqüència i intensitat dels incendis i que sigui més fàcil l’entrada d’espècies al·lòctones amb 

potencial colonitzador. 

Actualment els boscos del Parc tenen una important capacitat d’embornal de carboni, segons 

l’estudi CANVIBOSC: Vulnerabilitat de les espècies forestals al canvi climàtic, de la qual s’ha 

pogut fer una aproximació pels dos hàbitats més abundants (alzinars i pinedes).  

En el cas de les pinedes s’estima que aquest hàbitat té una capacitat d’embornal de 

2738,58tC/any, mentre que pels alzinars s’estima que s’emmagatzemen 1438,75tC/any. Tot i 

això, les variacions de les condicions meteorològiques9 comportaran un increment de la idoneïtat 

dels matollars mediterranis en els vessants més solells, així com els alzinars. El pi blanc (Pinus 

halepensis) baixaria una mica la seva idoneïtat topo-climàtica. El treball de BR exposa que els 

boscos més afectats serien els de component més eurosiberià, com poden ser les rouredes, els 

caducifolis de ribera i les avellanoses. També es consideren hàbitats vulnerables els hàbitats 

associats a ambients humits i frescals (com poden ser les bardisses amb roldor, herbassars amb 

cua de cavall, jonqueres de jonc boval o omedes presents a l’àmbit de Collserola). 

                                                      
9 Quin parc volem pel futur? (BR, 2017) 
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Pel que fa la fauna els grups més afectats seran els amfibis, els peixos i els mol·luscs a causa 

de la seva estreta relació amb les zones humides, així com els pol·linitzadors i els invertebrats, 

que són claus per la funcionalitat dels ecosistemes. 
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4. Objectius de protecció ambiental 

 

Aquest apartat es divideix en dues parts principals: una que fa referència als objectius ambientals 

predeterminats i una altra en la que es plantegen els objectius ambientals propis del PEPNat. 

Aquests objectius han estat completats amb objectius complementaris dels documents de 

diagnosi analitzats: “Diagnosi del medi natural pel Pla Especial de protecció del Parc Natural de 

la Serra de Collserola (DIBA 2014), “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 al present EAE (Servei de regulació de l’erosió i la hidrologia, 

Síntesi de valors geològics, 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 del PEPNat. 

 

 

4.1. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Com a marc general, i tal com s’estableix a l’article 3 el Decret Legislatiu 1/2010, entenem com 

a desenvolupament sostenible la utilització racional del territori i del medi ambient, sempre 

contemplant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals per tal de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. 

Per donar compliment al desenvolupament dels objectius de protecció ambiental, es considera 

interessant de manera preliminar tenir en compte els objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS), que estableixen les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 sobre el 

desenvolupament sostenible10 i que marcaran el full de ruta i, a continuació, es llisten aquells que 

poden tenir una implicació a nivell del Parc: 

 Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

 Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per 

a totes les persones. 

 Objectiu 7: . Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per 

a totes les persones. 

 Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació 

plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles. 

 Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

 Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.  

                                                      
10 L’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible és un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperitat d’aquest 

i marca 17 objectius de desenvolupament sostenible per a poder desenvolupar el pla i assolir-ne els objectius. 
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 Objectiu 15: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 

gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la 

degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

 

 

4.2. Objectius de protecció ambiental fixats pels plans i programes de rang 

superior 

En base a l’anàlisi de la relació amb altres plans i programes, s’han tingut en compte els objectius 

ambientals que apliquen a Collserola i que deriven del Decret 146/2010, el Pla Especial 

d’Ordenació i Protecció del Medi Natural, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, l’Estratègia 

Catalana d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 2013-2020, el Pla de sostenibilitat ambiental 

de l’àrea metropolitana de Barcelona 2014-2020 i l’Estratègia per al desenvolupament sostenible 

de Catalunya 2010, principalment.  

Fent una síntesis de tots ells, s’han extret alguns dels elements clau a tenir en compte pel 

plantejament dels objectius ambientals de la PEPNat i s’han classificat en 5 categories (patrimoni 

natural, urbanisme i ordenació del territori, educació i sensibilització, producció i consum 

sostenible i mobilitat): 

 

Patrimoni natural  

 Protegir, conservar i millorar el patrimoni natural, així com els valors geològics, 

biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals. 

 Fomentar la preservació dels recursos naturals i l’equilibri ecològic per garantir la 

conservació de les espècies i els hàbitats, com poden ser els boscos de ribera i les zones 

humides.  

 Promoure un règim de gestió forestal activa i directe adreçada a mantenir la viabilitat 

ecològica a llarg termini dels ecosistemes naturals i seminaturals del Parc, així com de 

les espècies que hi estan associades. 

 Aplicar un protocol de detecció de plagues i espècies invasores amb les actuacions 

corresponents quan sigui necessari, sempre utilitzant tractaments amb baixa toxicitat. 

 Crear un sistema de monitoratge del canvi climàtic, tot utilitzant espècies 

bioindicadores. En paral·lel s’hauran d’identificar els hàbitats i espècies més vulnerables 

i establir actuacions per augmentar la seva resiliència. 

 Potenciar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades 

enfront als fenòmens extrems (sequeres i incendis). 

 Impulsar l’agricultura per conservar el mosaic agroforestal i la ramaderia per fomentar 

les pastures que permeten netejar el sotabosc. 

 Promoure el desenvolupament socioeconòmic en termes de sostenibilitat de l’àmbit 

de l’espai natural protegit per tal de perpetuar la seva qualitat ambiental i paisatgística i 

restaurar-la quan s’escaigui, així com la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. 

 Fomentar la custodia del territori, així com l’associacionisme dels propietaris forestals 

per millorar-ne la gestió. Al mateix temps que es proporcionen incentius i ajuts als 

propietaris privats per promoure la biodiversitat. 



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

Urbanisme i ordenació del territori 

 Evitar la fragmentació dels sistemes naturals i agraris motivada per les infraestructures 

presents.  

 Promoure una gestió integrada d’àmbits territorials com poden ser els espais oberts i el 

sòl agrícola per garantir la seva protecció. 

 Definir i regular amb la precisió necessària els espais de transició entre els sòls urbans 

i els espais naturals o agrícoles. 

 Definir els espais de valor connector d’acord amb els criteris mediambientals o 

paisatgístics i impulsar mesures per restaurar aquells espais que estan degradats.  

 Regular usos a mantenir, transformar o implantar de nou de les àrees funcionals 

estratègiques. 

 Definir i regular el desenvolupament del sistema viari. 

 

Educació i sensibilització  

 Difondre públicament Collserola com a un espai de coneixement amb finalitats 

educatives i de sensibilització dels valors del seu patrimoni ambiental, promovent la 

seva utilització social òptima com a bé comú, fent compatible aquest ús amb els objectius 

de conservació i amb el respecte dels drets i les titularitats de caràcter privat que 

existeixen dins el seu àmbit. 

 Reforçar la visió holística i transdiciplinar de la sostenibilitat com a eix central en 

l’àmbit educatiu i de la comunicació, de les activitats econòmiques i els ciutadans. 

 Fomentar la transferència de coneixement, a través de programes eductius i de 

formació de la gestió ecològica, socioeconòmica i hidrològica. 

 

Producció i consum sostenible 

 Promoure sistemes de producció de productes agraris, béns i serveis amb criteri de 

sostenibilitat.  

 Crear sinergies entre gestió forestal, retirada de combustible, i energies renovables 

sempre de manera compatible amb els valors naturals. 

 

Mobilitat 

 Fomentar la mobilitat col·lectiva i sostenible per disminuir la contaminació atmosfèrica 

i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

 Promoure actuacions per afavorir la intermodalitat de la xarxa viaria. 

 Adequar accessos i espais específics per les bicicletes.  
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4.3. Objectius ambientals del Pla 

Els objectius ambientals que es plantegen en la present documentació ambiental completen els 

objectius que planteja el PEPNat, però no difereixen gaire amb aquests, en tant que el mateix 

propòsit del Pla especial és la protecció dels valors ambientals de la serra de Collserola.  

Així, com ja s’ha dit, els objectius ambientals del present EAE han estat completats amb la 

informació derivada dels informes de l’òrgan ambiental i les altres administracions, així com la 

informació rebuda durant els diferents processos i vies de participació ciutadana.. Pel que fa als 

indicadors de compliment de cada objectiu proposats, es té la voluntat de que els proposats es 

corresponguin amb els objectius del propi PEPNat, tenint en compte especialment els objectius 

de protecció dels valors ecològics del Parc, però permetent fer un seguiment també del grau de 

compliment dels objectius de la MPGM de forma simultània (veure apartat d’Indicadors 

ambientals). Es considera, a més, que la nova proposta d’indicadors en el marc del PEPNat en 

suposa uns de més concrets que els proposats als documents d’abast i que ofereixen resultats 

quantitatius i calculables fàcilment amb les dades de que es disposa.  

Es presenten a continuació, per tant, els 10 objectius ambientals i els seus corresponents 

subobjectius, a més dels indicadors establerts pel seguiment del seu grau de compliment. 

 

Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

 1A: Fomentar l’equilibri entre 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, fomentant els mosaics agroforestals i les zones d'ecotò, 

i afavorint les condicions necessàries per evitar la regressió de les espècies més 

favorables als hàbitats oberts o de marge. 

 1B: Establir estratègies de conservació i millora per a la flora d'especial valor per a la 

conservació de la biodiversitat, partint de les comunitats existents, evitant la pertorbació 

de les comunitats més sensibles, les més singulars i els hàbitats d'interès comunitari. 

 1C: Establir estratègies de conservació i millora per a la fauna d'especial valor per a la 

conservació de la biodiversitat, partint de les poblacions existents, evitant la pertorbació 

dels espais més rellevants per a la consecució del seu cicle vital (àmbits de nidificació, 

alimentació, hivernada) així com els espais d'importància pels desplaçaments habituals 

(zones d'interès per a la migració, el desplaçament per a la cerca d'aliment, el 

desplaçament cap a les zones d'aparellament i nidificació, etc.). 

- Indicador 1.1.: Diversitat d’hàbitats. 

- Indicador 1.2.: Estat poblacions rapinyaires. 

 

Objectiu 2: Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 

resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc 

Natural. 

 2A: Assegurar la disponibilitat de recursos ecològics per a les espècies. 

 2B: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant Collserola com a espai 

integrat en el sistema d’espais oberts del territori metropolità. 

 2C: Adaptar la intensitat i tipologies d’ús de les zones construïdes a les necessitats de 

gestió i conservació del sòl. 
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 2D: Considerar el dinamisme i adaptació d’un espai enmig de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, altament pressionat i en constant canvi de les condicions de contorn.  

 2E: Millorar la qualitat ecològica dels espais fluvials com a espais clau en la conservació 

de gran nombre de processos ecològics. 

- Indicador 2.1.: Proporció de conreus/espais oberts, matollars i àrees forestals. 

- Indicador 2.2: Millora de la connectivitat i disminució de la fragmentació. 

 

Objectiu 3: Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de 

l’aprofitament de recursos i del capital natural 

 3A: Estudiar a fons els serveis ecosistèmics del Parc Natural. 

 3B: Establir criteris de gestió i conservació per maximitzar aquests serveis ecosistèmics. 

 3C: Implicar empreses, infraestructures, equipaments, zones residencials i entitats que 

es beneficien dels serveis ecosistèmics del Parc en el seu finançament, manteniment o 

millora. 

 3D: Millorar la gestió forestal i agrícola per obtenir més valors productius i alhora reduir 

riscos naturals i conservar la biodiversitat i els processos ecològics. 

 3E: Fomentar el desenvolupament d’una economia verda al Parc. 

- Indicador 3.1.: Càrrega ramadera. 

- Indicador 3.2.: Freqüentació. 

 

Objectiu 4: Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

 4A: Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural. 

 4B: 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).  

 4C: Evitar la homogeneïtzació del paisatge al Parc Natural derivada de la pèrdua 

d’activitat agrícola. 

 4D: Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat amb els 

espais agroforestals vallesans, per infraestructures. 

 4E: Evitar la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per l’enorme 

pressió de la freqüentació. 

- Indicador 4.1.: Usos implantats a construccions. 
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Objectiu 5: Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

 5A: Controlar i gestionar 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. 

 5B: Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità de 

forma compatible amb la conservació dels valors i processos ecològics. 

 5C: Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcte transició i un 

control de les pertorbacions externes. 

- Indicador 5.1.: Afectació per incendis forestals. 

- Indicador 5.2.: Actuacions de prevenció d’incendis. 

- Indicador 5.3.: Restauracions ecològiques. 

 

Objectiu 6: Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

 6A: Establir una estratègia d’adaptació del Parc Natural al Canvi Climàtic tot creant un 

sistema de monitoreig de l’evolució i els escenaris previstos pel Canvi Climàtic. 

 6B: Garantir una comunicació constant i fluida amb d’altres organismes i/o Parcs Naturals 

per tal d’intercanviar experiències de cara a l’adaptació al Canvi climàtic. 

 6C: Integrar en la gestió forestal les previsions de canvi climàtic i els seus efectes per tal 

d’incrementar la resiliència dels ecosistemes de la Serra. 

 6D: Incentivar una mobilitat sostenible per accedir i circular a l’interior del Parc. 

 6E: Implementar una política de prevenció d’incendis.  

 6F: Fomentar les energies renovables tot millorant l’eficiència energètica de les 

construccions i instal·lacions del Parc. 

- Indicador 6.1.: Petjada de carboni. 

 

Objectiu 7: Conservar i millorar els processos del medi físic. 

 7A: Assegurar un correcte funcionament del cicle natural de l'aigua a la Serra de 

Collserola, conservant els ecosistemes i espais que generen una adequada regulació de 

la hidrologia (capçaleres de les conques, boscos de ribera, vegetació dels entorns dels 

cursos fluvials, entre d'altres espais, que permeten la disminució dels risc d'inundació, 

una correcta infiltració i un adequat suport de l'aigua al manteniment dels processos 

ecològics favorables a la conservació de la biodiversitat del Parc Natural). 

 7B: Evitar processos d'erosió i inestabilitat del sòl, conservant ecosistemes que prevenen 

la pèrdua de sòl (en sòls més erosionables o litologies més inestables, pendents més 

elevats o zones inundables) conservant ecosistemes que prevenen la pèrdua del sòl, 

evitant l’afectació dels espais amb major risc. 

 7C: Conservar el patrimoni geològic, evitant l'afectació de geòtops i geozones i 

conservant-ne els valors que n'han motivat la seva catalogació. 

- Indicador 7.1.: Estat ecològic dels cursos fluvials. 
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Objectiu 8: Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

 8A: Localitzar els nodes pròxims al transport públic per reduir l’ús dels vehicles privats 

 8B: Regular la xarxa viària i ferroviària del Parc tot aplicant mesures correctores per 

disminuir la fragmentació de l’hàbitat i l’aïllament ecològic. 

 8C: Redimensionar i dissenyar els aparcaments per evitar la dispersió dels vehicles i 

reubicar-los en cas que fos necessari.  

 8D: Catalogar els camins del Parc classificant-los en funció dels usos admesos a 

cadascun d’ells. 

- Indicador 8.1.: Accés motoritzat. 

 

Objectiu 9: Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la 

implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai 

i dels seus valors i el foment de la participació ciutadana 

 9A: Aprofitar la proximitat de la població amb el Parc Natural per fomentar l’educació 

ambiental. 

 9B: Establir una xarxa d’equipaments i activitats enfocades en la difusió dels valors 

naturals de Collserola i la importància del seu paper com a espai natural al context de 

l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 9C: Potenciar la investigació científica al Parc Natural mitjançant les col·laboracions i 

convenis amb Universitats i altres centres de recerca, per tal d’aprofundir en el 

coneixement en àmbits com l’ecologia, la conservació de la biodiversitat i els efectes del 

canvi climàtic en tant que Collserola ofereix una oportunitat única per tractar-se d’un 

espai natural protegit en un context fortament antropitzat. 

- Indicador 9.1: Educació ambiental (nombre d’activitats i d’usuaris participants). 

- Indicador 9.2.: Publicacions científiques. 

 

Objectiu 10: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport de fluxos ambientals 

 10A: Implementar mesures als equipaments i resta d’usos, així com a la xarxa viària per 

tal de pal·liar la contaminació atmosfèrica a l’interior del Parc. 

 10B: Tenir en compte en la reordenació de la xarxa viària la reducció dels valors acústics 

a aquelles àrees més sensibles. 

 10C: Promoure, tant dins del Parc com a l’Espai funcional, la instal·lació de dispositius 

de baixa intensitat lumínica, que asseguri una disminució lumínica i una millora de la 

qualitat del cel, en compliment de la classificació establerta al Mapa de Protecció 

Lumínica. 

 10D: Assegurar la gestió sostenible dels residus al Parc i evitar abocaments incontrolats. 

- Indicador 10. : Intensitat de trànsit. 
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5. Avaluació ambiental de les alternatives 

 

El plantejament de les alternatives resulta especialment rellevant, per tal que les propostes a 

desenvolupar en l’alternativa finalment escollida siguin ambientalment les més adequades. El 

PEPNat plantejava a l’Avanç 4 alternatives, que quedaven recollides al Document Inicial 

Estratègic (DIE) presentat amb el número d’ expedient OAA20150011 al Departament de Territori 

i Sostenibilitat el març del 2015. 

Atenent a aquesta proposta d’alternatives, entre les consideracions que fa el document d’abast, 

i en relació al paper del PEPNat en la protecció dels valors naturals del Parc, en destaca una 

especialment: la necessitat d’incorporar una alternativa que incorpori els espais funcionals a 

l’exterior del Parc Natural amb una ordenació adequada per tal d’assegurar la permeabilitat 

ecològica de la Serra de Collserola. 

S’analitzen, així, quatre alternatives de model i abast general de Planificació de la unitat 

ecopaisatgística de la serra de Collserola. 

 

 

5.1. Descripció de les alternatives 

En aquest apartat s’esbossen les característiques principals de cadascuna de les alternatives, 

així com els principals avantatges i inconvenients: 

Alternativa 0: Manteniment de les qualificacions urbanístiques i zonificació vigent 

Aquesta alternativa mantindria les qualificacions urbanístiques i la zonificació que emana del 

PGM i del PEPCo i, per tant, no modificaria el model d’ús públic i els sistemes previstos. D’altra 

banda, aquesta alternativa tampoc abordaria l’estudi de la connectivitat del Parc Natural amb els 

espais agroforestals del seu entorn, ni faria propostes en aquest sentit. 

Aquesta alternativa tindria com a principal avantatge no haver de generar un nou Pla especial ni 

modificació del PGM. Per contra, es dificultaria l’assoliment dels objectius marcats per Decret, hi 

hauria incoherències entre la zonificació de les reserves marcades pel Decret i les establertes 

pel PEPCo, i alguns àmbits del Parc Natural. D’altra banda, no es podria redefinir les zones 

d’equipaments ni desqualificar sistema viari sobre el qual, a hores d’ara, hi ha un acord general. 

Alternativa 1: Nou Pla Especial amb els límits del Parc Natural 

Aquesta alternativa mantindria les qualificacions urbanístiques i la zonificació que emana del 

PGM i la completaria amb un nou Pla Especial amb els límits del Parc Natural, podent assumir 

la zonificació del PEPCo i ampliant-la en aquells àmbits on el Parc ha guanyat terreny o redefinint-

ne alguna de les determinacions. 

Per tant, podria redefinir el model d’ús públic i el sistema de les instal·lacions de les 

infraestructures però de forma limitada, i assumiria el planejament actual del PGM. D’altra banda, 

aquesta alternativa tampoc abordaria l’estudi de la connectivitat del Parc Natural amb els espais 

agroforestals del seu entorn, ni faria propostes en aquest sentit. 

Aquesta alternativa tindria com a principal avantatge el fet de no haver de fer una modificació de 

PGM. Existirien limitacions de caire urbanístic per a l’assoliment dels objectius marcats per 

Decret, hi hauria incoherències entre la zonificació de les reserves marcades pel decret i les 

establertes pel PGM. D’altra banda, no es podria redefinir les zones d’equipaments ni 

desqualificar sistema viari sobre el que, a hores d’ara, hi ha un acord general. 
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Alternativa 2: Pla urbanístic i Pla especial  

Aquesta alternativa contempla la possibilitat d’un pla híbrid que alhora introdueixi canvis 

urbanístics per millorar el Parc i a més un pla especial del medi natural. No obstant, segueix 

cenyint-se només a l’àmbit del Parc Natural i del PEPCo sense abordar la problemàtica en les 

zones de contacte i les vores exteriors del Parc. 

Aquesta alternativa té l’avantatge de disposar de majors instruments per acostar-se a la 

consecució dels objectius del Decret. Permet, també, una homogeneïtzació de les disposicions 

del PGM, el Decret i del PEPCo, ja que el nou Pla Especial implicaria la derogació del PEPCo. 

Per contra, suposaria un procés de tramitació més llarg perquè implicaria un tràmit urbanístic i 

també en paral·lel la tramitació d’una modificació puntual del PGM. D’altra banda, no resoldria 

tampoc el tema de les vores amb les zones urbanitzades i la connectivitat exterior. 

Alternativa 3: Pla urbanístic i Pla especial amb inclusió dels terrenys circumdants al Parc 

Aquesta alternativa seria similar a l’alternativa 2, però duria a terme un estudi també dels terrenys 

circumdants entre el Parc i les urbanitzacions exteriors amb qualificacions urbanístiques 

compatibles amb els objectius del Parc, proposant línies de treball i recomanacions a tenir en 

compte en la seva posterior ordenació. 

Aquesta alternativa té l’avantatge de disposar de majors instruments per acostar-se a la 

consecució dels objectius del Decret. Permet, també, una homogeneïtzació de les disposicions 

del PGM, el Decret i del PEPCo, ja que el nou Pla Especial implicaria la derogació del PEPCo i, 

a més a més, resoldria part important dels problemes derivats de l’encaix del Parc als entorns 

immediats. 

Per contra, suposaria un procés de tramitació més llarg perquè implicaria un tràmit híbrid 

urbanístic i de protecció del medi natural. A més, caldria fer, si s’escau, en paral·lel la tramitació 

d’una modificació puntual del PGM. 

 

 

5.2. 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 plantegen al Pla 

especial. 

Per fer l’avaluació comparativa entre alternatives s’han creuat els objectius ambientals del Pla 

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 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. 
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1 Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats  
  

 
    

2 

Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la 

biodiversitat, resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions 

faunístiques i florístiques del Parc Natural      

3 
Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a 

partir de l’aprofitament de recursos i del capital natural 
        

4 
Minimitzar el impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni 

cultural  
        

5 Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

        

6 
Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi 

Climàtic         

7 Conservar i millorar els processos del medi físic 
        

8 Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 
        

9 

Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure 

la implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de 

la divulgació de l’espai i dels seus valors i el foment de la 

participació ciutadana 
    

10 

Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica al Parc, 

i racionalitzar les infraestructures de gestió i transport dels fluxos 

ambientals     

Taula 2: Matriu d’avaluació ambiental de les alternatives. 

 

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. 
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Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

Es considera que totes 3 alternatives afavoreixen l’objectiu de conservar i millorar la biodiversitat 

i els hàbitats respecte l’alternativa 0, ja que obren un marc regulador més obert a la inclusió 

d’activitat agrícola o manteniment de mosaics agroforestals i espais forestals oberts, que podria 

afavorir la recuperació d’espècies d’especial rellevància per a la biodiversitat del Parc Natural 

que actualment estan en regressió en aquest àmbit. 

Tanmateix, l’alternativa 3 és la que possibilitarà més aquest fet, doncs inclou també l’espai 

adjacent al Parc fora dels seus límits estrictes, permetent establir propostes que quedin 

restringides als límits del Parc. 

 

Objectiu 2: Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 

resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc 

Natural. 

L’ordenació que planteja el PEPCo pel que fa a les àrees de tractament específic, es correspon 

amb els indrets on es preveu un ús social més intens i, en el qual es permet la construcció 

d’edificacions culturals o recreatives, amb una edificabilitat màxima de 0,025 m2 de sostre per m2 

de sòl. Així doncs afecten àrees d’especial valor per la preservació de processos ecològics. En 

concret zones crítiques per a la connectivitat ecològica i cursos fluvials d’interès connector. 

Així, pel que fa a l’anàlisi de les alternatives, la 1 i 2 permetrien afavorir o no la connectivitat 

ecològica i la preservació dels processos ecològics depenent de les determinacions del Pla 

Especial. No obstant, com s’observa en els mapes d’avaluació, la gran majoria de punts i zones 

crítiques per a la connectivitat ecològica es situen a l’entorn del Parc i moltes d’elles fora dels 

seus límits. En aquest sentit, l’alternativa que podria afavorir més l’assoliment de l’objectiu és 

l’alternativa 3, ja que plantejaria propostes en l’Espai funcional adjacent al PEPNat. 

D’altra banda, tant l’alternativa 2 com la 3 permetrien fer una regulació dels usos admesos en 

base a les necessitat de gestió i conservació del Parc.  

 
Objectiu 3: Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de 

l’aprofitament de recursos i del capital natural 

Pel que fa als serveis ecosistèmics es considera que cap de les alternatives afavoreix o 

desafavoreix l’acompliment de l’objectiu, ja que el coneixement dels serveis ecosistèmics de la 

serra de Collserola és encara pobre i, per tant, qualsevol de les alternatives considerades haurà 

de fer un esforç en estudiar i caracteritzar aquests serveis per extreure’n criteris de gestió i 

ordenació. 

Tot i això, l’aprofitament de recursos i del capital natural sí que varia en funció de l’alternativa 

escollida ja que l’alternativa 0, corresponent al planejament actual (PEPCo + PGM actual), ha 

suposat fins ara un bon aprofitament del capital de coneixement que comporta el Parc Natural. 

No obstant, les activitats productives encara tenen molt potencial. Els projectes d’aprofitament 

de la biomassa forestal són encara pocs i de baixa repercussió, i l’activitat agrícola ha anat 

disminuint paulatinament dins el Parc Natural. 

D’altra banda, malgrat les zones agrícoles definides pel PEPCo coincideixen bastant amb les 

àrees agrícoles existents, les qualificacions urbanístiques d’aquestes àrees són majoritàriament 

d’equipaments. En aquest sentit, es considera que les alternatives 2 i 3, que plantegen la 

tramitació en paral·lel de una MPGM, tenen un escenari més favorable a l’acompliment de 

l’objectiu, ja que podran resoldre els desajustos existents amb les qualificacions actuals del PGM. 
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Objectiu 4: Minimitzar el impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

Pel que fa a l’alternativa 0, les àrees de tractament específic (contemplades al PEPCo) afecten 

algunes de les carenes més visibles de Collserola, fet que podria suposar una amenaça a la 

conservació dels seus valors paisatgístics. 

D’altra banda, les limitacions establertes pel PEPCo i el PGM en el patrimoni construït en sistema 

de Parc Forestal, fan que a la pràctica no s’hagi pogut restaurar ni mantenir bona part del 

patrimoni arquitectònic de la serra de Collserola que està exclòs del Catàleg de Masies (Veure 

diagnosi del Planejament urbanístic i del Patrimoni Cultural del Pla Especial). Així com tampoc 

ha permès la reorganització del model d’ús públic cap a un model més equitatiu. 

En aquest sentit, es considera que les alternatives que més afavoreixen l’assoliment de l’objectiu 

són les alternatives 2 i 3, ja que podrien facilitar la conservació d’algunes zones sensibles que 

actualment estan sotmeses a una elevada pressió antròpica.  

 

Objectiu 5: Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

Es considera que aquest objectiu queda supeditat a les determinacions normatives i d’ordenació 

del Pla especial. Si bé caldrà adaptar les noves propostes a un canvi de l’ús públic en els últims 

anys, que ha esdevingut més difús i distribuït per la xarxa de camins.  

No obstant, a diferència dels altres objectius, les àrees de tractament específic del PEPCo 

presenten una major correlació amb els indicadors de condicionants d’ús públic (Xarxa de 

camins, pendents inferiors al 10% que no siguin àrees agrícoles) i de pressió de les vores del 

Parc. 

Amb tot, l’alternativa que presenta una millor disposició per afavorir l’acompliment de l’objectiu 

és l’alternativa 3, ja que al plantejar un àmbit més gran, té la capacitat per establir un major 

tractament dels espais de vora i transició amb el Parc Natural, per tal d’evitar i controlar les 

pressions externes. 

 
Objectiu 6: Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

El Canvi Climàtic és un factor modulador i, per tant, caldrà tenir una comunicació activa amb 

altres organismes per tal de compartir experiències, implementar d’una política de prevenció 

d’incendis, una gestió forestal adaptativa, així com fomentar les energies renovables. Aquestes 

accions són fàcils d’assolir amb qualsevol de les alternatives plantejades. 

Un altre element a tenir en compte es la capacitat d’adaptació del Parc a les noves realitats i a la 

seva capacitat d’augmentar la resiliència dels ecosistemes. De manera que és important plantejar 

una alternativa que sigui capaç de donar una resposta suficientment ràpida a aquests canvis. En 

base aquesta reflexió, les alternatives 0 i 1 serien contraproduents en tant que contemplen una 

qualificació estàtica.  

Pel que fa les altres dues alternatives, l’alternativa 3 és la única que preveu una gestió de l’Espai 

funcional, que serà útil per potencial la mobilitat sostenible.  

 
Objectiu 7: Conservar i millorar els processos del medi físic. 

Moltes de les àrees de tractament específic contemplades pel PEPCo (Alternativa 0) es situen 

en zones d’especial valor per a serveis ecosistèmics de regulació de l’erosió i la hidrologia, 

suposant una amenaça per a la possible afectació d’aquestes àrees. 

Per a la resta d’alternatives (1,2 i 3), l’assoliment de l’objectiu dependrà del model d’ordenació 

resultant, i de com s’acabi concretant la normativa del Pla. Tenint en compte que en paral·lel 
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s’està tramitant una MPGM que implementarà nous usos al Parc Forestal, i que el PEPNat 

plantejarà propostes per dur a terme a l’Espai funcional perimetral, cal dir que aquestes 

alternatives no sembla que puguin incidir de forma rellevant en afavorir o desafavorir més o 

menys aquest objectiu. 

 

Objectiu 8: Fomentar la mobilitat sostenible al Parc. 

Es considera que l’assoliment d’aquest objectiu depèn majoritàriament de l’estratègia d’ús públic 

que s’acabi emprant ja que representa un canvi en tot el sistema d’accessos al Parc. Per poder 

assolir els objectius plantejats, es considera que la millor alternativa és la 3, ja que permet 

plantejar propostes a l’Espai funcional, en el qual s’haurien d’aplicar mesures per tal de poder 

potenciar l’accés al Parc amb transport públic i per tal de regular la xarxa viaria i de ferrocarril 

que circula pel centre del Parc.  

Cal destacar que aquest canvi en l’ús públic comportarà també, una molt buscada regulació de 

la xarxa de camins, a la qual es donarà resposta gràcies a la creació de la microxarxa que 

permetrà desaturar d’usuaris aquelles zones més sensibles o que presenten una singularitat 

especifica.  

Finalment, sigui quina sigui l’alternativa escollida caldria revisar l’estructura de la xarxa viària per 

tal d’ajustar-la a la realitat del Parc. Algunes de les mesures podrien ser la instal·lació de 

senyalització als vials, la limitació de la velocitat de circulació, la instal·lació de bandes rugoses, 

entre d’altres. També es poden considerar el tancament d’alguns trams de la xarxa viaria on 

només hi tinguin accés els veïns. D’aquesta manera s’aconseguiria mitigar l’impacte causat per 

l’elevat volum de vehicles que circules a través de la Serra.  

 
Objectiu 9: Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la 

implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai 

i dels seus valors i el foment de la participació ciutadana. 

Per tal de convertir Collserola en un referent d’educació ambiental cal tenir en compte la 

importància de poder adaptar instal·lacions i zones del Parc a que prenguin un nou ús de caire 

educatiu o per a la recerca científica. Així doncs, les alternatives 0 i 1 no facilitarien l’assoliment 

de l’objectiu en tant que la requalificació dels usos actuals de les construccions no donarien 

resposta. És més, l’alternativa 0 no preveu una requalificació dels usos actuals fent que sigui 

impossible d’establir una xarxa d’equipaments i activitats.  

Així doncs, tant l’alternativa 2 com la 3 són les més favorables des del punt de vista de la nova 

regulació dels usos que es deriva de la Modificació. 

 
Objectiu 10: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

Es considera que l’assoliment d’aquest objectiu depèn majoritàriament de les determinacions 

normatives i d’ordenació del Pla Especial i del model de gestió que s’acabi duent a terme en el 

Parc Natural. No obstant, es considera que l’alternativa que més afavoreix l’assoliment de 

l’objectiu és l’alternativa 3, ja que molts dels impactes a nivell atmosfèric, acústic i lumínic que 

rep el Parc provenen de la seva perifèria. En aquest sentit, l’alternativa 3 pot tenir més incidència 

en la minimització d’aquests impactes al plantejar propostes en l’Espai funcional perifèric del Parc 

Natural. 
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5.3. Justificació de l’alternativa escollida 

Un cop analitzades parcialment, cadascuna de les alternatives enfront als objectius ambientals, 

és necessari fer una reflexió global que incorpori la ponderació dels objectius i la suma de factors 

analitzats per decidir quina és l’alternativa que millor resol totes les possibles problemàtiques 

ambientals i alhora aconsegueix assolir els objectius inicials que es planteja el Pla Especial. 

Globalment, l’anàlisi comparatiu d’alternatives mostra: 

 

Alternativa 0 

 Una superfície de qualificacions viaries, d’equipaments i serveis tècnics 

desproporcionada per les necessitats actuals. I la presència de sòls urbanitzables sense 

desenvolupar incompatibles amb la figura de Parc Natural. 

 Una mala adaptació de l’ordenació del PEPCo en relació als valors ecosistèmics de 

regulació de l’erosió i la hidrologia, en relació als valors faunístics i florístics i en relació 

als processos ecològics. 

 Una millor adaptació de la zonificació del PEPCo als principals condicionants de l’ús 

públic, però amb necessitat d’actualitzar-se al nou patró d’ús del Parc, més difús. 

 Un bon reconeixement de les zones agrícoles, però una qualificació inadequada per part 

del PGM. 

 Uns usos limitats al sistema de Parc Forestal que a la pràctica ha comportat dificultats 

en el manteniment i conservació del patrimoni construït, que està exclòs del Catàleg, i la 

millora de la qualitat paisatgística. 

 

Alternativa 1 

 Una capacitat limitada per solucionar els ajustos necessaris en les qualificacions viàries, 

d’equipaments, serveis tècnics i sòls urbanitzables sense desenvolupar. 

 La possibilitat d’afavorir la preservació dels valors ecosistèmics de regulació, dels valors 

florístics i faunístics i dels processos ecològics de forma més coherent que el PEPCo 

actual, però depenent de les determinacions normatives i d’ordenació que s’acabin 

desenvolupant en el Pla Especial. 

 Una capacitat limitada per donar resposta a les problemàtiques de pressió d’us i impactes 

a les vores del Parc. 

 Una capacitat limitada per a solucionar les incoherències de qualificació del sòl agrícola 

i l’aclariment d’usos en el sistema de Parc Forestal per millorar la conservació del 

patrimoni construït. 

 

Alternativa 2 

 Una major capacitat per solucionar els ajustos necessaris en les qualificacions viàries, 

d’equipaments, serveis tècnics i sòls urbanitzables sense desenvolupar. 

 La possibilitat d’afavorir la preservació dels valors ecosistèmics de regulació, dels valors 

florístics i faunístics i dels processos ecològics de forma més coherent que el PEPCo 

actual, però depenent de les determinacions normatives i d’ordenació que s’acabin 

desenvolupant en el Pla Especial. 
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 Una capacitat limitada per donar resposta a les problemàtiques de pressió d’ús i impactes 

a les vores del Parc. 

 Una major capacitat per solucionar els desajustos en les qualificacions de sòls agrícoles 

i en l’aclariment dels usos permesos en el sistema de Parc Forestal per tal de propiciar 

una millor conservació del patrimoni construït, exclòs del Catàleg, i del paisatge. 

 

Alternativa 3 

 Una major capacitat per solucionar els ajustos necessaris en les qualificacions viàries, 

d’equipaments, serveis tècnics i sòls urbanitzables sense desenvolupar. 

 La possibilitat d’afavorir la preservació dels valors ecosistèmics de regulació, dels valors 

florístics i faunístics i dels processos ecològics de forma més coherent que el PEPCo 

actual, podent a més a més ampliar recomanacions d’actuació a l’Espai funcional 

adjacent al PEPNat, on es concentren el major nombre de problemàtiques relacionades 

amb la connectivitat ecològica. 

 Una major capacitat de donar resposta a les problemàtiques de pressió d’ús i impactes 

a les vores del Parc. 

 Una major capacitat per solucionar els desajustos en les qualificacions de sòls agrícoles 

i en l’aclariment dels usos permesos en el sistema de Parc Forestal per tal de propiciar 

una millor conservació del patrimoni construït i del paisatge. 

Tenint en compte aquests aspectes, es considera que l’alternativa 3 és l’alternativa escollida, ja 

que és la que dóna una millor resposta a l’ajustament de les qualificacions incoherents o 

sobredimensionades del PGM, així com en l’aclariment dels usos del sistema de Parc Forestal, i 

alhora permet millorar la conservació d’alguns processos com la connectivitat ecològica i 

disminuir impactes que provenen de la perifèria del Parc. 
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6. Resum de les principals propostes del PEPNat 

 

Com ja es recull en els apartats anteriors, a grans trets, la proposta de l’alternativa escollida 

consisteix en el desenvolupament i aplicació del nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural 

i del Paisatge (PEPNat), que comportaria la derogació del Pla Especial del Parc de Collserola 

vigent, el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural (PEPCo), de l’any 1987.  

En paral·lel al Pla especial, s’està redactant i tramitant la Modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM), de manera que no es donin contradiccions entre el PEPNat i el planejament urbanístic 

que impedeixin assolir els objectius de gestió i conservació del Parc Natural establerts. 

L’alternativa escollida planteja també dur a terme un estudi dels terrenys circumdants entre el 

Parc i les urbanitzacions exteriors amb qualificacions urbanístiques compatibles amb els 

objectius del Parc, proposant línies de treball i recomanacions a tenir en compte en la seva 

posterior ordenació, a partir de la definició d’un Espai funcional del Parc. 

A nivell de planejament, el principal canvi que suposa el PEPNat respecte l’anterior Pla Especial 

és l’ordenació del Parc d’acord a sis eixos: Model de Preservació i millora dels valors ecològics, 

model de Valorització dels recursos naturals, model d’Ús públic, model de Patrimoni construït, 

model de Infraestructures i serveis, i de l’Espai funcional. Als apartats inclosos dins de 

l’Ordenació proposada de la memòria del Pla es poden consultar específicament (apartat 8). A 

mode de resum, i centrant-se en les propostes que tenen una major incidència a efectes de 

l’avaluació dels impactes que es fa al present document, es presenten a continuació les principals 

propostes del PEPNat, centrades en l’estratègia ecològica del Pla. 

Com s’ha dit, l’estratègia ecològica del Pla Especial es fonamenta en la preservació de la 

biodiversitat i maximització dels serveis ecosistèmics, sempre sota el control de l’evolució del 

capital natural mitjançant l’anàlisi dels fluxos i de les funcions ambientals del Parc per tal de fer 

el seguiment de l’evolució del Pla i les seves propostes. Es planteja, per tant, una estratègia 

ecològica basada en una gestió dinàmica i adaptativa. Així, es plantegen 4 eixos d’actuació, i els 

mecanismes a través dels quals aquests es desenvoluparan: 

 Millora connectivitat interna i externa: a través de la definició de l’Espai funcional, el 

reconeixement de les àrees d’interès connector, els projectes estratègics de millora de 

la connectivitat. 

 Conservació dels elements de valor ecològic: a través del foment del mosaic forestal i de 

la identificació de les Àrees d’Especial significació (principalment pedreres i basses). 

 Control de les pertorbacions: a partir de la delimitació de les illes de tranquil·litat (aquells 

espais més preservats de la freqüentació humana i de les diferents infraestructures 

existents), la concentració de la freqüentació a les vores del Parc (amb el reconeixement, 

la consolidació i la potenciació de diversos nodes d’accés al Parc, veure apartat Model 

d’ús públic) i el foment d’una estratègia baixa en carboni (a partir de la reducció de la 

circulació de vehicles motoritzats al Parc i de la implantació d’activitats amb criteris de 

minimització d’emissions). 

 Foment de l’economia verda: a través de la corresponsabilitat i cogestió de les finques 

en que s’implantaran noves activitats agrícoles i ramaderes. 

 Espai funcional. Aquest espai permetrà esmorteir els impactes i les pressions sobre el 

Parc, i així afavorir el manteniment dels valor ecològics del Parc, especialment afavorint  

la connectivitat externa de Collserola. 
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7. Probables efectes significatius sobre el medi ambient 

 

En el present apartat es fa una descripció i quantificació, sempre i quan es disposi de les dades 

necessàries, dels possibles impactes potencials sobre el medi ambient fruit del nou planejament 

i propostes derivades del PEPNat.  

En primer lloc es fa un resum i identificació de les zones d’especial importància del Parc per tal 

de centrar sobre aquests espais o elements l’avaluació dels efectes significatius sobre el medi 

ambient que es poden derivar del desenvolupament de les propostes del Pla.  

A partir de la definició de les zones d’especial importància ambiental, en l’apartat Identificació i 

avaluació dels efectes significatius del Pla, es duu a terme l’avaluació dels impactes ambientals 

globals a nivell de tot el Parc. 

Finalment, en l’apartat Avaluació ambiental específica de les zones que puguin resultar afectades 

de manera significativa, es fa una avaluació ambiental específica dels àmbits que puguin resultar 

afectats de manera més significativa, centrant aquest anàlisi en les propostes d’ús públic que 

tenen prevista la ubicació d’un nou node o la potenciació d’un existent i que, per tant, tenen la 

vocació d’incrementar l’ús públic respecte a la situació actual. 

 

 

7.1. Definició de les zones d’especial importància ambiental 

Per tal d’avaluar els impactes sobre el medi ambient del nou Pla Especial, cal identificar primer 

aquells espais que, per les seves característiques, tenen un interès natural especial o una 

sensibilitat major que altres àrees del seu l’entorn. 

Amb això, a continuació es fa un resum dels espais d’interès reconeguts per alguna figura de 

protecció, normativa i/o catàleg. Donat que la corresponent descripció detallada ja s’ha realitzat 

a l’apartat de diagnosi ambiental, aquest punt es limita a citar aquests espais/elements a la 

següent taula, juntament amb el marc legal o catàleg/inventari on està inclòs, així com algunes 

de les seves característiques principals:



Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Reserves Naturals Parcials 

Reserva Natural 

Parcial de la Font 

Groga 

Decret 

146/2010, de 19 

d’octubre 

 

Nord del Tibidabo, englobant els diferents vessants entre els que discorre el Torrent de la 

Salamandra (Turó de Santa Maria, Turó de Sant Cebrià, Coll de l’Erola...)  
117,46  

Constitueix un dels 

espais en millor estat 

de conservació del 

Parc, amb elements 

de valor entre els 

quals es troba el bosc 

de ribera del Torrent 

de la Salamandra 

Reserva natural 

Parcial de la 

Rierada – Can 

Balasc 

Entre el Turó del Xai i la C-16, comprèn els vessants interiors del Turó d’en Balasc, el Turó de 

l’Alzinar i el Turó d’en Serra, així com la Riera de Vallvidrera i la seva llera. 
382,58  

L’altre espai del Parc 

en destacable bon 

estat de conservació, 

especialment pel que 

fa a la Serra de Can 

Balasc i a la Riera de 

Vallvidrera, el curs 

fluvial de més valor 

del Parc. 

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) (Annex 7 de la memòria) 

De caràcter prioritari 

HIC 3170* Basses 

i tolls temporers 

mediterranis 

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de 21-

05-1992 

 

 

 

Pantà de Vallvidrera, a l’oest de Santa Maria de Vallvidrera - 

Es tracta d’un hàbitat 

d’interès comunitari 

prioritari de gran valor 

amb condicions 

úniques al Parc i 

susceptible per 

freqüentació 
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

HIC 6220* Prats 

mediterranis rics 

en anuals basòfils 

(Thero-

Brachypodietalia 

 

 

 

 

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de 21-

05-1992 

 

 

Principalment a les vores oest de la Serra de Collserola, a Molins de Rei i Sant Feliu de 

Llobregat i també al sector sud-occidental del Turó de Montcada 
104,1  

 

HIC 91E0* 

Vernedes i altres 

boscs de ribera 

afins (Alno-Padion) 

Present com a boscos de ribera als marges del tram de la Riera de Vallvidrera a l’alçada de la 

Rierada 
10,95  

 

HIC 5230* 

Màquies amb llor 

(Larus nobilis) 

Situades a l’entorn de l’àmbit de la urbanització de La Budellera, a Vallvidrera 0,09  

 

De caràcter no prioritari 

HIC 5330 

Matollars 

termomediterranis i 

predesèrtics  

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de 21-

05-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupa àrees poc extenses sobre sols rocallosos o poc profunds. Present en determinades 

zones de la Serra de Llagat i la part baixa del torrent de Sant Iscle 
54,98 

 

HIC 6420 

Jonqueres i 

herbassars 

graminoides 

humits, 

mediterranis, del 

Molinio-

Holoschoenion 

Presència anecdòtica a tres punts diferenciats del Parc: a l’extrem sud del Pantà de Vallvidrera, 

a la Riera de Sant Cugat a l’alçada del turó de Ca n’Olivé i al curs mig de la riera de Vallvidrera 
- 

 

HIC 8210 Costers 

rocosos calcaris 

amb vegetació 

rupícola 

Presència exclusiva dins del Parc a les Escletxes del Papiol - 
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

HIC 8220 Costers 

rocosos silicis amb 

vegetació rupícola 

 

 

 

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de 21-

05-1992 

 

 

Té presència de forma puntual al curs mig de la riera de Vallvidrera i al Coll del Portell, a la 

vessant barcelonina 
- 

 

HIC 8310 Coves 

no explotades pel 

turisme 

Presència puntual a tres localitzacions diferents: a la Serra de Roques Blanques proper a la 

Salut del Papiol, al Puig d’Olorda i a Can Gordi, a la vessant de Sant Cugat. 
- 

 

HIC 9540 Pinedes 

mediterrànies 
Present a gran part del Parc, especialment a les vores i espais propers a aquestes 3.556,60  

 

HIC 92A0 

Alberedes, 

salzedes i altres 

boscos de ribera 

Present com a boscos de ribera a alguns dels trams de la Riera de Sant Cugat discorrent per 

Cerdanyola del Vallès 
5,05  

 

HIC 9330 Suredes Presència anecdòtica en zones molt puntuals del parc - 
 

HIC 9340 Alzinars i 

carrascars 
Ocupa la major part del Parc, i pràcticament totes les zones forestals de l’interior d’aquest 1.868,50  

 

Inventari d’Espais d’Interès Geològic (Annex 8 de la memòria) 

Geozona 336 

“Successió 

miocena inferior de 

Puig Pedrós i Molí 

Calopa” 

 

 

 

Inventari 

d’Espais 

d’Interès 

Geològic del 

DTES 

 

 

Situat entre l’AP-7 i el polígon industrial de Can Calopa, a l’extrem nord-oest del municipi de 

Sant Cugat 
57,56  

 

Geòtop 337 

“Pedreres i mina 

Berta” 

Situat a la Serra de les Roques Blanques, entre l’AP-7 i el cementiri 33,26  

Geòtop singular 

caracteritzat per 

l’explotació que s’hi 

ha fet durant dècades 

a la mina Berta 
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Geozona 338 

“Escletxes del 

Papiol – Can Puig” 

 

 

 

 

 

 

Inventari 

d’Espais 

d’Interès 

Geològic del 

DTES 

Es correspon amb bona part de la meitat sud del municipi del Papiol, incloent el nucli urbà 196,32  

Les Escletxes del 

Papiol, dins aquesta 

geozona, resulten una 

de les afloracions 

geològiques més 

singulars del Parc 

Geozona 339 

“Paleozoic de 

Collserola i Santa 

Creu d’Olorda” 

Comprèn tot l’àmbit central – sud del Parc, des de Montbau, a Barcelona, fins a Santa Creu 

d’Olorda, a Sant Feliu de Llobregat 
808,63   

Boscos (Annex 6 de la memòria) 

Boscos singulars 

Bosc singular 

“Alzinar dels Vivers 

de Can Borni” 

 

 

 

 

Inventari de 

Boscos 

Singulars de 

Catalunya 

(CREAF) 

 

 

 

 

Es tracta del bosc mixt d’alzina i roure situat al nord dels Vivers de Can Borni, a l’àmbit oriental 

del Parc del Tibidabo 
3,18  

 

Bosc singular “Can 

Cuiàs” 

Proper al Pantà de Vallvidrera, es tracta de l’alzinar i part de la pineda al voltant de Can 

Llevallol 
3,29  

 

Bosc singular 

“Font Groga I” 

Situat dins la Reserva Natural Parcial de la Font Groga, es tracta de la pineda situada al voltant 

de la Font Groga i el Torrent de la Salamandra 
1,52  
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc singular 

“Font Groga II” 

 

 

 

 

 

 

 

Inventari de 

Boscos 

Singulars de 

Catalunya 

(CREAF) 

Situat dins la Reserva Natural Parcial de la Font Groga i adjacent a l’altre bosc singular, aquest 

es troba entre el Coll de l’Erola i el Torrent de la Font del Castanyer 
13,72  

 

Bosc singular 

“Font d’en Canet” 

Es tracta de la pineda de pi blanc localitzada al vessant oest del Tibidabo, al voltant de la Font 

d’en Canet i resseguint el Torrent de la Vinassa 
3,31  

 

Bosc singular 

“Torrent Bonet” 

Pineda de pi blanc emplaçada al voltant del Torrent Bonet, entre l’Ermita de Sant Medir i la 

urbanització Sol i Aigua 
3,13  

 

Bosc singular 

“Torrent de 

Valldaura” 

Es tracta de l’alzinar situat al voltant del Torrent de Valldaura, proper al Palau Reial de 

Valldaura 
16,71  

 

Bosc Singular 

“Font Vermella” 
- 3,76  

 

Bosc Singular 

“Torrent de les 

Costes de Sant 

Medir” 

Inventari de 

Boscos 

Singulars de 

Catalunya 

(CREAF) 

Situat al sud de l’Ermita de Sant Medir, es tracta d’una roureda als entorns del Torrent de les 

Costes de Sant Medir 

 

 

6,23  

 

Boscos d’evolució natural 

Bosc d’Evolució 

“Natural Puig 

Madrona” 

Xarxa de 

Reserves de 

Boscos 

d’Evolució 

Natural (DTES- 

CREAF) 

Situat al terme municipal de El Papiol, consisteix en l’alzinar amb peus de pi blanc als vessants 

del Puig Madrona, situat al nord de la Salut del Papiol i a l’oest de Can Montmany 
26,00  

 

Bosc d’Evolució 

Natural “Font de 

Rossinyol” 

Situat al sector oriental del Parc, es troba a l’entorn de la Font de Rossinyol, a la llera d’un 

torrent innominat procedent del Forat del Vent 
19,60  
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc d’Evolució 

Natural “La Riera 

de Sant Bartomeu” 

Situat a la llera de la Riera de Sant Bartomeu, en el tram que va des de més a l’est de Sant 

Bartomeu de la Quadra fins arribar a la Plaça de les Bruixes 
15,30  

 

Bosc d’Evolució 

Natural “Torrent de 

Can Güell” 

Bosc corresponent al bosc de ribera situat als marges del Torrent de Can Güell, des de la seva 

formació al mirador de Cerdanyola fins la confluència amb el Torrent de l’Infern Gran 
12,50  

 

Bosc d’Evolució 

Natural “Torrent de 

Can Bova” 

Es tracta del bosc de ribera de la Riera de Can Bova, des del nord de Can Bova i la Nativitat 

fins arribar a la zona urbana de la Floresta 
3,00  

 

Catàleg de boscos d’utilitat pública 

Bosc del Parc del 

Tibidabo; Serra 

d’en Rabassa 

Catàleg de 

boscos d’utilitat 

pública (CUP) 

Distribuït en diverses peces entre el nucli del Papiol i el Puig del Rossinyol, així com una peça 

més gran al turó del Just 
56,59   

Bosc de Ca 

n’Amigonet, Turó 

del Quirze, Can 

Campany, Can 

Portell i 

Castellciuró 

Situat a l’est del nucli de Molins de Rei, entre Sant Bartomeu de la Quadra, al nord, i Santa 

Creu d’Olorda, al sud i una 2a peça a l’oest de Can Castellví 
240,78   

Bosc de Can 

Calopa 
Situat el turó del Xai, a l’oest, i el turó d’en Serra, al sud 153,40   

Bosc de Can 

Furriol 
Situat a l’est del Puig d’Olorda, entre la pedrera del Sanson i l’antiga fàbrica de ciment 89,09   

Bosc del Parc del 

Tibidabo 
Situat al voltant del Parc del Tibidabo 19,24   

Bosc de Sant Pere 

Màrtir 

Situat comprenent la major part del turó de Sant Pere Màrtir, entre Sant Just Desvern i el barri 

barceloní de Pedralbes 
34,39   
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Espai 

Marc legal, 

catàleg o 

inventari 

Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc de la Serra 

d’Agudells i 

Montbau 

Situat al turó de Montbau, a la part alta del barri barceloní de mateix nom 21,35   

Zones humides 

Zona humida 

06004001 Pantà 

de Can Borrell 

Inventari de 

Zones Humides 

del Departament 

de Territori i 

Sostenibilitat 

Proper a Can Borrell, aigües amunt del Torrent de la Rabassada 0,11 ha 

Constitueix l’única 

zona humida del Parc 

de Collserola inclosa 

a l’Inventari 

Àrees d’Interès Faunístic i Florístic 

Àrea d’interès 

faunístic i florístic 
Mapa d’Àrees 

d’Interès 

Faunístic i 

Florístic del 

Departament 

d’Agricultura, 

Ramaderia i 

Pesca 

Situada a Les Planes 5,10 ha  

Àrea d’interès 

faunístic i florístic 

11727 

Situada a La Budellera 1,30 ha  

Àrea d’interès 

faunístic i florístic 

11728 

Situada al vessant oest del cim del Tibidabo 1,80 ha  

Taula 3 : Espais sensibles inclosos en normativa, catàlegs o inventaris 
Font: AMB a partir d’informació del web del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) (2018)



7.1.1. Espais identificats i reconeguts pel Pla Especial 

En segon lloc, i a banda dels espais inclosos a la normativa vigent, així com a diversos catàlegs 

i inventaris, es valora considerar aquells espais que s’han identificat i reconegut a partir dels 

treballs de redacció del Pla Especial i que, per les seves característiques actuals, mereixen una 

atenció especial en la planificació dels usos del Parc i especialment en quant a la consideració 

dels impactes que els nous usos derivats del nou planejament poden suposar sobre aquests. 

 

Illes de tranquil·litat 

Les Illes de tranquil·litat resulten d’identificar les àrees menys pertorbades del Parc, principalment 

en relació al model d’ús públic i a tots aquells elements, activitats o dinàmiques que generen 

pertorbacions en els ecosistemes i el seu funcionament. S’han identificat 5 illes: la Salut (496.36 

ha), el Turó d’en Xai (81.32 ha), Can Balasc (612.052 ha), Sant Medir (834.76 ha), i Can Catà 

(468.57 ha). La superfície combinada de totes les Illes suma 2.494 Ha. 

Aquests espais han de permetre disposar d’unes condicions més favorables per la flora i la fauna 

i són àmbits que reben un tractament diferenciat, quant a usos i dinàmiques. Amb això, en 

aquestes Illes es preveu una mobilitat de baixa intensitat i més restringida, la restricció de l’ús 

públic i unes condicions específiques pel que fa a les possibles pertorbacions o el tractament 

diferenciat de determinades vies que el creuen. 

 

Àrees d’especial significació 

Aquestes són una sèrie d’àrees que, per raó dels seus valors geològics i/o ambientals, el Pla 

considera que cal ordenar de manera específica. Són bàsicament els pantans i les pedreres de 

dins del Parc Natural. 

Concretament, des del Pla Especial s’han identificat els punts d’aigua permanents, amb una certa 

entitat, per la rellevància que aquests tenen per la fauna com abeuradors i zones de refugi i 

alimentació (segons quines siguin les seves característiques). A banda d’alguns punts d’aigua 

de menor entitat, antigues basses per recuperar (la bassa gran de la Vall de Can Masdeu) i/o 

basses temporals lligades, per exemple, a les activitats extractives (la bassa de les argiles, 

algunes que es formen a la zona de la pedrera de Santa Creu d’Olorda o del Turó de Montcada...), 

es destaquen 3 àmbits de caràcter permanent: el pantà de Vallvidrera, el pantà de Can Borrell i 

el pantà de Can Coll.  

D’altra banda, en relació a les pedreres, dir que a dins del Parc n’hi ha 10 que, pels seus 

potencials valors per la biodiversitat, en constituir en ocasions espais amb característiques 

úniques dins el Parc (talussos rocallosos, beneficiosos per espècies rupícoles, espais oberts etc.) 

també es consideren Àrees d’especial significació. Són les següents: Can Mas, La Soleia, 

Ampliació Silvia, Les Escletxes i Florentina (El Papiol); Les Torrenteres (El Papiol i Molins de 

Rei); Berta (Sant Cugat del Vallès i El Papiol); Diluvial (Sant Feliu de Llobregat); Sanson (Sant 

Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Barcelona); i Turó de Montcada (Montcada i Reixac). 

 

Espais d’interès connector 

Els Espais d’interès connector són aquells que, per les seves característiques ecològiques, de 

permeabilitat, i per la seva ubicació, es considera que tenen una especial importància per tal de 

garantir la connectivitat a dins del Parc i entre aquest i altres espais naturals propers. 

En aquest sentit, citar de nou els diferents estudis de la connectivitat ecològica de Collserola 

(Mayor i Belmonte, 2003; Mayor et al., 2003 i 2004; Minuartia, 2012, pel que fa a l’àmbit del Parc 

de l’Alba a Cerdanyola; i, especialment, el de Barcelona Regional, 2013) han determinat 4 àmbits 
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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 va establir el Pla territorial metropolità de 

Barcelona (PTMB 2010), que establí 4 grans connectors ecològics que engloben 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 i 

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.  

Segons el PEPNat, els Espais d’interès connector inclouen tant els espais connectors funcionals, 

representatius del medi terrestre relacionat amb els corredors esmentats més amunt, com la 

xarxa hídrica d’interès connector, representativa dels principals cursos fluvials amb al menys part 

del seu recorregut dins la serra, així com del seu entorn.  

 

Elements identificats als inventaris del PEPNat 

Addicionalment, el PEPNat identifica en els seus annexes i en format d’inventari tota una sèrie 

d’elements puntuals de diferent caire (elements biòtics, abiòtics, patrimonials, etc.) l’existència 

dels quals s’ha de tenir en compte per a la seva conservació, atès que tenen valors especials 

que mereixen la seva consideració. 

 

 

7.2. Descripció dels efectes sobre els elements o vectors ambientals 

7.2.1. Medi físic 

Relleu i hidrologia 

Concretament en el cas de la hidrologia subterrània, el fet d’evitar noves construccions al Parc, 

garantirà el manteniment de la infiltració, i el no realitzar obres d’envergadura asseguraran que 

aquesta no es vegi afectada. D’aquesta manera, el PEPNat no només no suposarà impactes 

ambientals negatius sinó que es considera que aquests, a nivell global de Parc, seran positius, 

vetllant pel correcte funcionament de la xarxa hidrogràfica del Parc i el manteniment del seu 

relleu. 

 

Geologia i edafologia 

El PEPNat suposarà uns efectes ambientals positius sobre la geologia i edafologia, bàsicament 

perquè reconeix els diferents elements d’interès geològic identificats en l’espai, i preveu la millora 

de la seva senyalització i divulgació per conservar-ne els seus valors. 

A més, reconeix les Àrees d’especial significació, que seran objecte d’accions de gestió 

específiques destinades a la potenciació de les seves característiques ecològiques i 

paisatgístiques, de manera que reconeixeran i inclouran dins d’aquestes els elements geològics 
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de major importància dins el Parc Natural, com les Escletxes del Papiol o la pedrera de Santa 

Creu d’Olorda, assegurant-ne una millor conservació. 

Cal incidir, però, en que en la gestió del Parc aquestes activitats serien valorades detalladament 

de forma prèvia a la seva implantació, garantint sempre que no es donin en cap de les àrees 

ambientalment sensibles definides, i assegurant que, en cas que es prevegin possibles impactes, 

es defineixen sempre les mesures correctores adequades per a evitar-los. 

Respecte la divulgació dels valors geològics del Parc, i tal i com es determina a les mesures 

ambientals del present EAE, en aplicació del PEPNat, es promourà la sensibilització enfront els 

valors del patrimoni geològic i s’inclouran activitats d’educació ambiental centrades en la geologia 

del Parc. Aquesta aspecte es tindrà en compte també en aquelles activitats que incloguin en el 

seu recorregut espais o elements amb un interès geològic especial. 

 

7.2.2. Medi biòtic 

Biodiversitat 

L’estratègia ecològica del PEPNat es fonamenta en la preservació i millora de la biodiversitat, eix 

prioritari en les diferents propostes del Pla (reconeixement dels Espais d’interès connector, 

foment del mosaic agroforestal, Illes de tranquil·litat, criteris per l’admissió d’usos, etc.). A més, 

en el marc del PEPNat s’identifiquen i es reconeixen ambients específics que, per les seves 

característiques especials, són més sensibles per la conservació de la biodiversitat incloent 

pedreres, basses, talussos i la resta d’elements recollits als diversos inventaris (Annex 6 Inventari 

dels elements d’interès especialment rellevant; Annex 7 Inventari dels sistemes naturals; i Annex 

8 Inventari del patrimoni geològic). Aquests ambients seran objecte de mesures de gestió 

enfocades en la seva preservació i millora que garantiran la seva funcionalitat com a espais 

d’especial interès per la biodiversitat. Amb això, es considera que en quan a biodiversitat, 

l’aplicació del PEPNat suposarà unes efectes ambientals positius, atès que les propostes que 

se’n deriven tenen en consideració aquells espais més rellevants pel manteniment i promoció de 

la biodiversitat, de manera que n’assegura la seva conservació. 

Cal dir que les propostes d’ordenació de l’ús públic que recullen la microxarxa, i les àrees 

d’estada, així com les hípiques que s’autoritzin, han de respectar la distancia amb les zones 

sensibles, on s’inclouen els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari, les zones d’interès 

connector i la xarxa hidrogràfica. Aquestes actuacions, juntament amb la instauració de les illes 

de tranquil·litat i les Àrees d’especial significació, podrien afavorir aquelles espècies que 

actualment es troben en perill per les constants pertorbacions associades a la sobre freqüentació 

de la Serra.  

 

Hàbitats d’interès 

El PEPNat suposarà uns efectes positius sobre els hàbitats d’interès de la Serra de Collserola, 

doncs en facilitarà la seva conservació a partir de la seva integració en la presa de decisions en 

la gestió del Parc, tenint en compte la seva ubicació i característiques. Així, es duran a terme 

accions com limitar l’accés als espais de major valor o menys pertorbats (Reserves Naturals 

Parcials, illes de tranquil·litat) reduint, per exemple, la freqüentació.  

En la gestió a partir del PEPNat es tindrà especial cura, a més, d’evitar qualsevol afecció als 

hàbitats d’interès comunitari prioritaris, que coincideixen amb aquells amb una superfície més 

reduïda i que són presents a les àrees més sensibles.  



97 

Tot i que no es preveu una afectació negativa significativa, el model d’ordenació que proposa el 

PEPNat contempla canvis en la freqüentació i la mobilitat generada, així com canvis en les 

infraestructures presents i en les àrees d’estada. 

La major concentració d’usuaris als nodes i enclavaments del Parc afavorirà la conservació 

d’aquelles àrees més sensibles que es troben en molts casos distanciades de la xarxa per l’ús 

públic. Tanmateix, en aquelles àrees que es trobin pròximes a alguna àrea sensible, com una 

pedrera, un pantà, una illa de tranquil·litat o una RNP es senyalitzarà l’espai i, si escau, 

s’instal·laran mesures preventives com panells informatius o instal·lació de vallatge. 

Tanmateix, els principals hàbitat d’interès comunitari afectats serien els alzinars i carrascars 

(9340) i les pinedes mediterrànies (9540), cap dels dos prioritaris, per ser els més extensos amb 

diferència a l’àmbit del Parc, i consistirien en aquells impactes propis d’un augment de la 

freqüentació a nivell local de l’entorn i accessos a les àrees d’estada (augment de les emissions 

contaminants, generació de pols i dels nivells acústics pel pas de vehicles i grups de persones, 

molèsties a la fauna per la freqüentació, etc.), pels quals s’hauran d’establir les pertinents 

mesures de prevenció i correctores. 

 

Zones crítiques per a la connectivitat ecològica 

El PEPNat aposta per la millora i manteniment de la connectivitat ecològica, tant interna com 

externa, com a eix fonamental per la conservació dels valors de l’espai i la biodiversitat. Amb 

això, es preveu que les propostes del Pla no suposin cap impacte ambiental negatiu sobre la 

connectivitat ecològica, ans al contrari, suposin una millora respecte la situació actual, d’elevada 

fragmentació i aïllament de l’espai.  

El reconeixement de l’Espai funcional (on es concentren la major part dels problemes de 

connectivitat), la identificació i regulació dels Espais d’interès connector, tant dins del Parc com 

a l’Espai funcional, el plantejament de projectes estratègics per la millora de la connectivitat i el 

desenvolupament futur d’un Pla de connectivitat ofereixen la possibilitat de desenvolupar una 

gestió enfocada en la seva conservació, suposant una millora en el manteniment i promoció de 

la funció connectora del Parc. A més, els projectes estratègics per la millora de la connectivitat 

formen part del projectes addicionals per la millora de la conservació i per la compensació dels 

impactes residuals que el Pla planteja per Collserola com a projectes a desenvolupar per la 

compensació de projectes que es portin a terme als municipis del Parc. D’altra banda cal tenir en 

compte altres propostes del Pla que de manera indirecta suposaran una millora per la 

connectivitat, com per exemple, la definició de les illes de tranquil·litat i la concentració de la 

freqüentació en determinats espais evitant la dispersió de l’ús públic. 

 

7.2.3. Medi humà 

Paisatge 

L’aplicació del PEPNat suposarà uns efectes ambientals positius sobre el paisatge, bàsicament 

perquè possibilitarà l’adopció de diferents mesures per a la integració ecològica i millora 

paisatgística en funció de la realitat canviant del Parc, potenciant especialment aspectes com el 

tractament de les actuals activitats extractives, les mesures d’integració en la implantació dels 

nous usos, recuperació d’espais oberts i foment del mosaic agroforestal, la recuperació de 

construccions actualment abandonades i gestió de les finques associada als nous usos, etc. 

Alhora, el Pla preveu la millora de determinades zones degradades del Parc (per exemple horts 

en precari), així com l’enderroc i/o desmantellament de construccions abandonades en mal estat, 

amb l’espai que ocupaven essent objecte de restauració/integració paisatgística. 
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Pel que fa a l’impacte paisatgístic derivat de la presència de les infraestructures, el PEPNat també 

contempla una sèrie de mesures que permetran la seva minimització, com són la preservació de 

la construcció de nous eixos viaris i ferroviaris contemplats al planejament urbanístic vigent però 

obsolets, la reubicació i/o eliminació d’aparcaments dins del Parc a zones de menor valor o fora 

del Parc, el desmantellament o soterrament de part de les línies elèctriques d’alta tensió per part 

dels titulars. 

 

Ús públic 

El foment de l’ús públic de forma sostenible és un dels objectius principals del PEPNat i, com a 

tal, es defineixen múltiples actuacions i propostes encaminades a la seva millora en diferents 

àmbits, que inevitablement també tindran implicacions a nivell ambiental. Així, el PEPNat fa 

especial èmfasi en l’ordenació dels accessos, de les dotacions i dels camins existents dins del 

Parc, concentrant  els impactes derivats de l’afluència d’usuaris al Parc a les vores i minimitzant-

los a les zones interiors de major sensibilitat ambiental. En primer lloc, el PEPNat proposa el 

reconeixement i consolidació d’alguns nodes d’accés al Parc, així com la potenciació d’altres ja 

existents en concordança amb el seu ús actual i les seves possibilitats, per tal d’adequar-los a la 

demanda ciutadana futura.  

Així mateix, també té la voluntat de mantenir la pressió actual sobre aquells nodes i enclavaments 

que ja no poden absorbir més visitants. el PEPNat estableix en l’ordenació de camins, una 

microxarxa associada als voltants d’aquest àmbits en forma de rutes majoritàriament circulars 

enfocada a donar a conèixer al públic els elements del patrimoni cultural i d’altres d’interès natural 

per tal de posar-los en valor i motivar la seva conservació.  

També en la línia de gestió es podran implementar programes i activitats centrades en la difusió 

del Parc i l’educació ambiental, que garanteixin una major sensibilització de la població respecte 

la importància de la seva conservació. 

D’aquesta manera el PEPNat es considera positiu per l’ús públic, atès que en el 

desenvolupament de les seves estratègies, aquestes actuacions en conjunt contribuiran a 

l’assoliment d’un equilibri territorial, minimitzant la dispersió dels usuaris al Parc, concentrant els 

impactes a les vores però potenciant alhora l’ús social i la dinamització del Parc.  

 

Riscos 

El Parc Natural es troba exposat a diversos riscos, tant naturals com tecnològics, que es 

corresponen d’una banda a les característiques naturals de la Serra de Collserola (orografia, 

xarxa hidrogràfica, estructura de les masses forestals, etc.) i d’altra al context fortament urbanitzat 

en que es troba, i on es desenvolupen una sèrie d’activitats que tenen associats uns riscos amb 

àrea d’influència sobre alguns àmbits del Parc. D’aquesta manera cal tenir en compte que 

aquests riscos seguiran existint, atès que escapen a les competències del Parc Natural, i 

l’estratègia plantejada al PEPNat és la de minimitzar els seus efectes sobre els usuaris que 

accedeixin al Parc, no admetent usos amb concurrència pública que puguin suposar un risc per 

les persones en zones incloses a àmbits de risc (tan natural, com químic o de transport de 

mercaderies perilloses). 

Així, en el tractament dels possibles riscos, aquests es divideixen en riscos naturals i tecnològics: 

 Riscos naturals: 

En l’aplicació del PEPNat es reconeix el sistema hidrogràfic, i en el seu desenvolupament 

s’ha fet un estudi d’inundabilitat específic abans inexistent, que permetrà la construcció 

d’infraestructures de protecció com basses de laminació als marges d’alguns dels cursos 
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fluvials, el que reduirà aquest risc i tindran també criteris de foment de la biodiversitat. 

En quant al risc d’incendis, el Pla preveu una política de prevenció d’incendis basada en 

la promoció d’una gestió forestal enfocada en bona part en la reducció del combustible 

vegetal dels boscos, una major regulació de la xarxa viària, que serà més restrictiva, de 

manera que es produirà una reducció potencial del risc d’incendis forestals. A més, la 

pròpia obtenció d’espais oberts i del mosaic forestal com a un dels objectius principals 

del PEPNat, també es reduirà substancialment el risc d’incendis, en fer desaparèixer en 

part les grans masses forestals amb continuïtat de les capçades i resta de vegetació. En 

les actuacions a desenvolupar també es tindrà en compte el risc per esllavissades i 

despreniments, evitant la implantació d’àrees d’estada o el pas de la microxarxa allà on 

aquests riscos tinguin importància rellevant. A més, tal i com s’estableix a l’apartat de 

mesures ambientals del present EAE, per totes les actuacions concretes que es projectin 

al Parc s’elaborarà un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics que tingui en compte 

una zonificació de la perillositat geològica i identifiqui riscs per despreniments o 

esllavissades, ja sigui a partir d’informació existent, en cas d’estar disponible, o obtinguda 

expressament per l’estudi. D’aquesta manera, el risc per fenòmens geològics es 

minimitzarà substancialment. 

 Riscos tecnològics i de transport: 

El PEPNat no podrà evitar totalment la situació actual respecte risc químic en 

establiments industrials, risc de transport de mercaderies perilloses, doncs la seva 

existència escapa a las competències del Pla especial. Tanmateix, com és obvi, pel 

caràcter d’un espai natural protegit com és la Serra de Collserola, el PEPNat no admetrà 

la implantació de cap instal·lació amb aquests riscs associats dins del Parc. Pel que fa 

al cas concret del transport de mercaderies perilloses, dir que actualment no existeix cap 

element de la xarxa viària dins del Parc que pugui acollir aquestes activitats ni n’existiran 

en el futur, essent baix el risc existent sobre el Parc, principalment des de la vessant del 

Llobregat. A més, amb la definició de l’Espai funcional es buscarà l’eliminació dels usos 

que puguin existir-hi en l’actualitat i que tinguin algun d’aquests riscos associats. 

En resum, el PEPNat tindrà un impacte net positiu sobre els riscs, doncs no suposarà cap 

increment dels existents, sinó que permetrà un ordenament i desenvolupament d’actuacions 

enfocades en la seva minimització sempre que sigui possible, o en evitar-los quan escapi a les 

competències del Parc la seva existència, com és el cas dels riscos tecnològics. 

 

Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

La Serra de Collserola és un espai que es troba en un context envoltat de la trama urbana de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera que ja té implícit un impacte indirecte molt rellevant 

pel que fa a la qualitat atmosfèrica, acústica i lumínica. Així, els objectius del PEPNat en aquest 

aspecte van encaminats a reduir al màxim les emissions dins l’àmbit del Parc Natural i les seves 

immediacions, definides per l’Espai funcional. El desenvolupament del PEPNat, per tant, no 

suposarà cap efecte ambiental negatiu, sinó al contrari, doncs comportarà una major regulació 

del trànsit i la circulació de vehicles i el foment del transport públic, i per tant, menys emissions 

de contaminants atmosfèrics (NOx, COx, PST...), fet que contribuirà a una millor qualitat de l’aire 

relativa.  

L’aplicació del PEPNat tampoc suposarà cap efecte negatiu sobre la qualitat acústica; tot just al 

contrari: el fet de regular les activitats i ordenar els accessos i el trànsit de vehicles, així com 

limitar els usos a tot el Parc i en especial a aquells espais ambientalment més sensibles facilitarà 

una reducció del soroll global.  
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En quant a la contaminació lumínica, el desenvolupament del PEPNat farà que es redueixin els 

actuals impactes negatius, degut a la integració de criteris de reducció de la contaminació 

lumínica en les instal·lacions lumíniques existents i en les de nova instal·lació. 

En tots tres casos, a més, el PEPNat promourà també, a partir de la definició de l’Espai funcional 

del Parc, actuacions fora dels límits estrictes de l’espai protegit que garanteixin una disminució 

de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica a les vores. Això es podrà fer a partir de 

recomanacions, convenis amb ajuntaments, etc. encaminats en substituir aquells usos propers 

als límits del Parc més perjudicials en aquest sentit per d’altres més compatibles amb un espai 

protegit com és Collserola. 

Tot i això, sí que cal dir que la potenciació i creació de noves àrees d’estada portarà associada, 

inevitablement, en el desenvolupament de les activitats una nova mobilitat, emissions, una major 

afluència d’usuaris, etc., el que suposarà l’aparició d’uns impactes negatius en zones on 

actualment són inexistents o són molt reduïts. Tanmateix, les àrees amb estratègies de contenció 

permetran equilibrar aquest impacte i no crear àrees amb una freqüentació molt superior. Aquests 

impactes, a més, estaran concentrats a les vores del Parc i faran disminuir la pressió a l’interior 

del Parc.  

 

Impactes sobre el patrimoni cultural 

En línies generals, el PEPNat provocarà efectes ambientals positius, bàsicament perquè facilitarà 

una major conservació de les principals àrees i elements d’interès del patrimoni cultural. L’únic 

impacte que es podria donar sobre el patrimoni cultural seria el de l’afecció menor d’elements 

com, per exemple, fonts del Parc que es podrien veure degradades per una sobre-freqüentació 

puntual d’usuaris derivada de la millora en alguns dels accessos o espais de lleure, el que 

s’evitaria fàcilment amb el manteniment regular que es ve donant d’aquests espais. 

 

Infraestructures i serveis 

Com en el cas anterior, el PEPNat suposarà també uns efectes ambientals majoritàriament 

positius. La proposta d’ordenació implicarà una reordenació dels accessos i resta de vials al Parc 

que concentri la mobilitat a uns pocs punts i la dissipi a la resta de superfície, la qual cosa portarà 

implícit un consum de recursos energètics i d’aigua, tot i que el Pla preveu mesures d’eficiència 

energètica i d’autoconsum per tal de minimitzar-les.  

Respecte a les altres infraestructures tampoc es donarà cap impacte negatiu sobre el medi, donat 

que en aplicació del PEPNat s’evitarà la construcció de noves infraestructures com noves línies 

elèctriques d’alta tensió, la instal·lació de repetidors radioelèctrics, estacions de telefonia, cartells 

de propaganda i/o d’altres infraestructures col·lectives amb un cert impacte visual, etc., tot 

fomentant un major manteniment de les ja existents enfocat en una millor integració paisatgística 

–fet que en el cas de les línies elèctriques suposaria també una reducció del potencial risc 

d’incendi forestal–. 

 

Mobilitat 

Tot i la millor ordenació i condició dels accessos, especialment a les vores del Parc, el PEPNat 

incrementarà la mobilitat associada de les seves activitats, motiu pel qual suposarà uns impactes 

a considerar en aquest sentit. 
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Planejament urbanístic i derivat 

El PEPNat no suposarà cap efecte negatiu sobre el planejament urbanístic de rang superior ni 

derivat, atès que d’acord amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei 12/1985, es procedirà a 

l’adequació del planejament urbanístic vigent dels municipis afectats (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), representats en el Pla General Metropolità 

(PGM), i el plànol normatiu d’aquest reflectirà tant l’àmbit d’aplicació del Pla com la delimitació 

definitiva de l’EIN Serra de Collserola. En aquest sentit, comentar que en paral·lel s’està 

redactant la MPGM, que garantirà l’adopció en el planejament municipal del planejament 

proposat pel PEPNat, assegurant el compliment de la Llei 12/1985. El canvi de planejament 

urbanístic proposat per la MPGM que, com s’ha dit a apartats anteriors, suposarà un canvi de 

zonificació a una sola qualificació per tota la superfície (parc forestal de reserva natural -clau 

29co), la qual cosa suposarà a nivell ambiental l’establiment d’una qualificació general més 

restrictiva a nivell de tot el Parc, el que conjuntament amb la gestió activa d’aquest permetrà un 

major assoliment dels objectius de conservació del Parc. 

 

Indicador de pressió de les vores 

Un dels punts claus desenvolupats pel PEPNat és el de la concentració d’usos i activitats a les 

vores del Parc i les seves proximitats, per tal de dissipar l’accés d’usuaris a zones més a l’interior 

del Parc i, especialment, a aquelles més sensibles ambientalment. Per a mitigar aquests efectes, 

per altra banda, la definició de l’Espai funcional fora dels límits estrictes del Parc Natural podrà 

reduir els impactes, en tant que fa el paper de zona tampó i de transició urbana entre l’àmbit urbà 

i el Parc. També cal fer esment dels projectes addicionals per la millora de la conservació i per 

la compensació dels impactes residuals, en tant que molts dels projectes de millora de la 

connectivitat es situen a la vora del Parc. Tot i així, en aquest sentit, és d’esperar que en 

l’aplicació del PEPNat a les vores del Parc Natural s’hi produeixin uns impactes majors que els 

que es donen en l’actualitat, derivats d’un augment de la freqüentació humana i, en certs punts, 

de la circulació i els nous accessos.  

Així, tot i que és d’esperar que en l’aplicació del PEPNat es donin una sèrie d’impactes de major 

magnitud que els que es donen en l’actualitat, derivats d’un augment de la freqüentació humana 

i de la circulació i els nous accessos lligat a les noves construccions, obtenint-se un balanç global 

negatiu, també es cert que la proposta de vores permetrà reduir els impactes antròpics a alguns 

dels ambients on aquests són més elevats i, especialment, a les zones més sensibles (illes de 

tranquil·litat i RNP). 

 

Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

El desenvolupament del PEPNat integra el canvi climàtic com a un dels elements clau a tenir en 

compte en la presa de decisions del Parc. Així, inclou propostes com el foment d’una estratègia 

baixa en carboni, la incorporació d’un monitoratge dels efectes del canvi climàtic sobre el Parc a 

partir de la definició d’una sèrie d’indicadors (veure apartat d’Indicadors ambientals dels impactes 

de l'aplicació del Pla), propostes de mobilitat enfocades en la reducció de les emissions (foment 

del transport públic i l’accés a peu o en bicicleta), i la inclusió en l’Eina Multicriteri d’informació 

que permetrà fer un seguiment efectiu dels efectes sobre el canvi climàtic de les propostes del 

Pla. Pel que fa a la gestió directa del territori, el fet de promoure una major conservació de les 

zones forestals, proposant mesures per realitzar una gestió més sostenible, restaurar espais 

actualment degradats (afectats per activitats extractives i altres) i minimitzar el risc d’incendis 

forestals, afavorirà la resiliència del Parc als efectes del canvi climàtic.  
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A més a més, cal tenir en compte que les modificacions en el planejament urbanístic de la MPGM 

suposarà una reducció de les emissions de GEH respecte el planejament vigent (veure petjada 

de carboni calculada a l’EAE de la MPGM). 

Tot i el desenvolupament de totes aquestes mesures es donaran noves emissions de carboni de 

caràcter local, que actualment no existeixen, lligades als nous usos admesos a les construccions 

del catàleg que comportaran una nova mobilitat que ara no existeix –i per tant noves emissions 

de GEH-. Aquests efectes negatius, que no han estat quantificats donat la multitud de possibles 

escenaris en funció dels usos que s’acabin implantant, es veuran minimitzats amb els criteris que 

s’han tingut en compte per d’admissió dels usos – sobretot en el cas d’aquells que suposaran 

més freqüentació – com la proximitat a transport públic, la localització a la vora del parc, etc. 

Altres mesures que adopta el PEPNat per reduir el pas de vehicles per la Serra són: reduir la 

freqüentació dels espais situats més a l’interior i afavorir el dels espais de vora, amb accés en 

transport públic, limitació dels aparcaments, etc. Amb això, és de preveure que comportin la 

reducció de la mobilitat a l’interior del Parc.  

Finalment, tot i que en menor mesura, cal tenir en compte que el guany d’espais oberts en 

detriment de les masses forestals, tot i els efectes positius que tindrà sobre la biodiversitat, i els 

aspectes socioeconòmics al Parc, suposarà una pèrdua de la capacitat de la Serra de Collserola 

com a embornal de carboni.  

Així, cal valorar que, de manera global, hi haurà una disminució de la mobilitat al Parc i, per tant, 

una reducció dels GEH que, a més a més, amb les propostes de la MPGM es veuran reduïdes. 

Alhora, les propostes del PEPNat van en la línia d’incrementar la capacitat d’adaptació del Parc 

als escenaris climàtics futurs i als mecanismes de seguiment dels seus efectes. 

 

 

7.3. Matriu de caracterització dels efectes significatius 

Com s’ha comentat anteriorment, i com s’ha pogut comprovar en l’anterior apartat, els efectes 

ambientalment significatius que es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de 

la proposta del Pla són, a nivell global de tot el Parc majoritàriament positius. 

En l’anterior apartat s’ha fet una avaluació qualitativa dels potencials impactes ambientals en 

relació als vectors de la diagnosi i, a continuació i tal i com estableix l’annex IV de la Llei 

d’avaluació ambiental, se’n fa una quantificació, sempre que les dades ho permetin, i una 

caracterització tal i com estableix la normativa en funció del sentit, la relació, el termini i la duració 

dels seus efectes.  

A continuació s’inclou una definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes 

considerats: 

 

Sentit  

 Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per 

la població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis 

genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada. 

 Efecte neutre: aquell que no suposa cap variació ni millora respecte l’estat actual. 

 Efecte negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, 

paisatgístic , de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació, de l’erosió o colmatació i demés riscos ambientals en discordança amb 
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l’estructura ecològico-geogràfica, del caràcter i la personalitat d’una localitat 

determinada. 

Relació  

 Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 

 Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 

interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

 Efecte acumulatiu: aquell que, al perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, 

incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar mecanismes d’eliminació amb 

efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant del dany. 

 Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània 

de varis agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les 

incidències individuals contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou aquell efecte amb 

un mode d’acció que indueix en el temps l’aparició d’altres nous. 

Termini 

 Efecte a curt, mitjà o llarg termini: aquell efecte, la incidència del qual es pot manifestar, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en un 

període superior. 

Duració  

 Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors 

d’acció predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques 

o ambientals presents al lloc. 

 Efecte temporal: aquell que suposa una alteració no permanent en el temps, amb un 

termini temporal de manifestació que es pot estimar o determinar. 

 

En aquest sentit, doncs, a la taula adjunta es mostra un resum dels possibles efectes ambientals 

que es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de les propostes del Pla, tenint 

en compte tant els diferents elements/vectors del medi físic, natural i humà descrits en la 

diagnosi, incloent els riscos (naturals, tecnològics i en el transport) identificats. 

Tal com es pot comprovar en la següent taula, els impactes més rellevants, de caràcter negatiu, 

i sobre els quals caldrà preveure un major nombre de mesures estan els relacionats amb: 

 Pressió humana sobre l’espai. 

 Necessitat de subministrament energètic i abastament d’aigua i sanejament dels usos 

previstos. 

 Problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte acústic, impacte 

lluminós). 

Cal apuntar que, per la quantificació dels impactes, és difícil obtenir en alguns dels casos un valor 

de referència dels que s’estan donant en l’actualitat per cada vector ambiental. Així, s’ha procurat 

d’aportar tots aquells valors que es puguin obtenir amb la informació disponible. 
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Vectors 

ambientals 

Impactes 

ambientals 

Im
p

o
rt

à
n

c
ia

 

re
la

ti
v

a
 

Caracterització * 
Quantificació de 

l’impacte 

Valor de 

referència 

Medi físic 

R
e
ll

e
u

 i
 h

id
ro

lo
g

ia
 Afectació de 

cursos fluvials 
Mitja 

S Neutre 
Longitud de cursos fluvials 

de la xarxa hídrica afectats 

per usos/activitats a finques 

existents (Km). 

155,66 
R Indirecte, acumulatiu 

T Curt termini 

D Temporal 

Alteració local  

del relleu 
Mitja 

S Neutre 
Volum de sorres 

desplaçades per projectes 

(m3) (a calcular segons 

cada projecte específic). 

46 
R Directe 

T Curt termini 

D Temporal 

G
e
o

lo
g

ia
 i
 

e
d

a
fo

lo
g

ia
 

Ocupació/canvi 

d’usos del sòl local 
Mitja 

S Positiu 

Ocupació del sòl per 

construccions  

(núm.). 

756 
R Directe 

T Curt termini 

D Permanent 

Medi biotic 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Afectació a 

espècies de fauna i 

flora 

Alta 

S Positiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Temporal 

H
à
b

it
a
ts

 

Afectació indirecta 

d’hàbitats 
Alta 

S Positiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

C
o

n
n

e
c
ti

v
it

a
t 

e
c
o

lò
g

ic
a
 

Limitació de la 

funció connectora 
Alta 

S Positiu 
Construccions a àrees 

d’interès connector 

 (núm.). 

 

213 
R Directe 

T Mig termini 

S Permanent 

Medi humà 

P
a
is

a
tg

e
 

Canvis en la 

configuració actual 

del paisatge 

Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Llarg termini 

D Permanent 

U
s
 p

ú
b

li
c
 

Major freqüentació 

a vores per 

implantació de 

nous usos 

Alta 

S Negatiu 

-  R Directe 

T Mig termini 
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Vectors 

ambientals 

Impactes 

ambientals 

Im
p

o
rt

à
n

c
ia

 

re
la

ti
v

a
 

Caracterització * 
Quantificació de 

l’impacte 

Valor de 

referència 

D Permanent 

R
is

c
o

s
 

Ocupació d’espais 

inundables 
Mitja 

S Positiu 
Superfície d’espais 

inundables (període de 

retorn de 100 anys) 

ocupada per usos/activitats 

a finques existents (ha). 

- 
R Directe 

T Mig termini 

D Permanent 

Augment del risc 

d’incendi 
Alta 

S Neutre 

  Risc bàsic d’incendi. 

Baix 

1191,81ha 

Moderat 1ha 

Alt 5004,77 

Molt alt 

1973,07 

R Indirecte 

T Mig termini 

D Temporal 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

 a
tm

o
s

fè
ri

c
a
, 

a
c
ú

s
ti

c
a
 i
 l

u
m

ín
ic

a
 

Increment de la 

contaminació 

atmosfèrica 

Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

Increment dels 

nivells acústics 
Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

Increment de la 

contaminació 

lumínica 

Mitja 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

P
a
tr

im
o

n
i 

c
u

lt
u

ra
l 

Afectació a 

elements del 

patrimoni cultural 

Alta 

S Positiu 

-  
R Directe 

T Llarg termini 

D Permanent 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

re

s
 i

 s
e
rv

e
is

 

Noves instal·lacions 

menors 
Baixa 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Permanent 
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Vectors 

ambientals 

Impactes 

ambientals 

Im
p

o
rt

à
n

c
ia

 

re
la

ti
v

a
 

Caracterització * 
Quantificació de 

l’impacte 

Valor de 

referència 

M
o

b
il
it

a
t 

Generació de nous 

fluxos de mobilitat 

dispersos 

Mitja 

S Negatiu 

Desplaçaments diaris en 

vehicle privat (núm.). 
17.502 

R Indirecte 

T Llarg termini 

D Temporal 

P
la

n
e
ja

m
e
n

t 

u
rb

a
n

ís
ti

c
 i
 

d
e

ri
v
a
t Canvi en les 

qualificacions del 

terreny 

Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Curt termini 

D Permanent 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e

 

p
re

s
s
ió

 d
e

 l
e
s
 

v
o

re
s
 Augment de la 

pressió humana a 

les vores del Parc 

Alta 

S Negatiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

M
it

ig
a

c
ió

 i
 a

d
a

p
ta

c
ió

 a
l 
c
a
n

v
i 

c
li
m

à
ti

c
 

Increments 

d’emissions locals 

de gasos 

d’hivernacle 

Mitja 

S   Positiu 
Es preveu una reducció de 

les emissions de GEH 

respecte el planejament 

vigent. 

Petjada de 

carboni (T 

CO2/any)11: 

9.396,96 

R   Directe 

T   Mig termini 

D   Temporal 

Mobilitat al Parc Mitja 

S   Positiu 

Repartiment modal d’accés 

al Parc 

35,14% a peu 

11,96% en 

bicicleta 

9,96% transport 

públic 

42,66% vehicle 

privat12 

R   Indirecte 

T   Mig termini 

D   Permanent 

Taula 4: Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

* S = Sentit, R = Relació, T= Termini, D = Duració 

Font: AMB (2018) 

 

  

                                                      
11 Calculada a través de les propostes de la MPGM en funció de les qualificacions urbanístiques del planejament vigent 

12 Aquests valors de referència s’han obtingut a partir de l’estudi de mobilitat (Annex 5. Estudi de mobilitat). 
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7.4. Avaluació ambiental específica dels àmbits que puguin resultar afectats de 

manera significativa 

A banda de l’anàlisi dels impactes a nivell general al Parc i en base als nous usos permesos en 

les construccions incloses al Catàleg de masies, en aquest apartat s’avaluen els impactes 

concrets d’aquelles àrees equipades que seran objecte d’actuacions específiques relacionades 

amb l’ús públic i la concentració de la freqüentació. 

Aquests àmbits es corresponen, principalment, amb els nodes d’accés al Parc i alguns dels 

enclavaments. Els nodes, tant els proposats com els existents, es plantegen com a parcs de 

proximitat o destinacions parcials amb l’objectiu d’ordenar l’accés a l’espai, dotar d’un equilibri 

territorial, alhora que concentrar l’ús públic el més a la vora possible. Els enclavaments, en canvi, 

són àmbits existents que coincideixen amb les àrees de lleure i actuen com a nuclis de l’ús públic 

Del total de les àrees equipades proposades en el present apartat es du a terme una avaluació 

ambiental dels potencials impactes tenint en compte l’estratègia proposada, és a dir, l’anàlisi es 

centra en les estratègies de potenciació i reconeixement i consolidació. 

Les àrees equipades pels quals es proposen les actuacions de manteniment o de contenció  

(Sant Medir i La Salut de Papiol -manteniment, i Sant Pere Màrtir, Santa Creu d’Olorda, Àrea de 

Lleure del Torrent de Can Coll, Vista Rica, Can Rabella, Ban Borrell -contenció) no s’ha realitzat 

aquesta avaluació ambiental, doncs es considera que en les actuacions que s’hi realitzaran els 

impactes seran els mateixos que en l’actualitat i, en tot cas, menors, essent precisament l’objectiu 

del Pla ordenar-hi l’afluència. 

S’ha plantejat dur a terme l’avaluació dels àmbits en forma de fitxes segons la metodologia que 

segueix. 

a) Recopilació i buidatge d’informació sobre l’estat actual de l’àmbit i els usos que es venen 

donant en l’actualitat i històricament, així com dels elements ambientals més sensibles, 

susceptibles de ser afectats en el desenvolupament de les propostes plantejades. 

b) Visita al camp de cada un dels àmbits, per tal d’analitzar amb major detall les 

conseqüències, especialment els possibles efectes adversos, de l’aplicació de 

l’estratègia del PEPNat per aquests espais, a més de valorar les problemàtiques que hi 

ha en l’actualitat. 

c) Valorar la idoneïtat de les propostes plantejades pel Pla i valorar la introducció de canvis 

o ajustos si s’escau amb l’objectiu de minimitzar els potencials impactes identificats. 

d) Recopilar tota la informació a la fitxa segons les propostes definitives, i definir les 

mesures de prevenció i/o correctores pertinents, per tal de minimitzar els potencials 

impactes. 

e) Valorar en base a tots els criteris anteriors l’encaix o idoneïtat de la proposta amb el 

model d’ordenació que proposa el PEPNat.  

 Per tal de valorar l’encaix de la proposta, s’han analitzat la descripció i la 

caracterització ambiental de l’àrea equipada en qüestió, la proposta per l’àrea 

d’estada i els impactes ambientals associats, creant així un punt de vista el més 

objectiu possible sobre si la proposta feta s’adequa a la realitat existent o necessita 

algun ajust. En qualsevol cas, els àmbits a formalitzar que estan situats en zones 

sensibles mai tindran un encaix de la proposta molt elevat ja que poden situar-se 

molt a prop d’Hàbitats d’Interès Comunitari, Espais d’interès connector, cursos 

fluvials inclosos dins del sistema hidrogràfic, així com Geotops i Geozones.  



Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós  

 En alguns casos, únicament hi haurà alguns elements sensibles com, per 

exemple, Can Badal, que està situat pròxim a un HIC no prioritari i a un curs fluvial 

que forma part del sistema hidrogràfic, al torrent d’en Llobet. Mentre que d’altres 

n’incorporaran un ampli ventall com, per exemple, l’àmbit de les Escletxes del 

Papiol engloba dos HICs no prioritaris, una zona d’Espai d’interès connector, un 

tram del Torrent de l’Amigonet considerat part del sistema hidrogràfic i, finalment, 

forma part d’un espai d’interès geològic. 

 Així doncs, aquells àmbits més sensibles i amb un major risc d’afectar a 

l’ecosistema, tindran un encaix més baix que no els localitzats en plena zona 

urbanitzada. 

Afegir, tanmateix, que el fet d’integrar l’equip ambiental a la redacció del Pla ha fet que s’hagi 

pogut dur a terme un procés d’Avaluació Ambiental efectiu de manera que totes les propostes 

s’hagin anat revisant i ajustant en base als criteris ambientals. Amb això, durant la redacció del 

Pla s’han anat revisant les propostes d’ús públic inicials eliminant alguns emplaçaments 

inicialment proposats o ajustant les estratègies inicialment previstes. Els àmbits que s’analitzen 

a continuació, que incorporen fitxes individualitzades amb l’avaluació ambiental dels impactes 

corresponent, ja parteixen d’un primer sedàs ambiental: 

 



Índex de les fitxes

1. Àmbit Castellciuró  

2. Àmbit la Salut de Sant Feliu  

3. Àmbit i entorns mirador Torre Baró  

4. Àmbit Can Canaletes - riera Sant Cugat (Espai funcional) 

5. Àmbit plaça Rotary International  

6. Àmbit Can Cuiàs  

7. Àmbit Mas Lluí  

8. Àmbit font de la Mitja Costa  

9. Àmbit Pedrera de Montbau 

10. Àmbit mirador del Besòs 

11. Àmbit Escletxes del Papiol 

12. Àmbit camí de la salut (Ca n’Amigonet) 

13. Àmbit Can Badal 

14. Àmbit Can Fatjó 

15. Àmbit Can Masdeu 

16. Àmbit Can Montmany 

17. Àmbit estació FGC La Floresta - plaça Miquel Ros 

18. Àmbit estació FGC Passeig de les Aigües 

19. Àmbits jardins de Can Sentmenat  

20. Àmbit Parc de l’Oreneta 

21. Àmbit Torrent de Batzacs i Argiles 

22. Àmbit Baixador de Vallvidrera 
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Àmbit Castellciuró 

Molins de Rei 

 

 

419041 4584996 

Node 

Potenciació 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de l’entorn del Castell de Castellciuró, a Molins de Rei, un àmbit condicionat com a àrea d’estada ordenada 

i mirador, que suposa el principal node d’accés al Parc des d’aquest municipi i que compta amb un aparcament, 

una zona amb taules (sense aigua) i la presència de l’antiga fortalesa de Castellciuró, actualment en estat ruïnós. 

L’àrea equipada es troba a pocs metres del nord del nucli urbà, connectat amb un carrer sense vorals, i està situat 

al llarg del camí que mena al Puig d’Olorda i l’Àrea de Lleure de Santa Creu d’Olorda,  

Actualment, tot i la seva potencial importància com a lloc d’estada i mirador, i trobant-se molt proper al nucli de 

Molins de Rei, aquest espai es troba en unes condicions que no són les adequades per rebre el flux d’usuaris actual 

i el que es preveu en el futur. Així, es fa necessari un condicionament general de l’àmbit a diversos nivells, que 

permeti la seva potenciació i consolidació com un dels nodes més importants del sector del Llobregat del Parc 

Configurant l’entrada de ponent del Parc, Castellciuró s’alça sobre un petit turó, excel·lent mirador sobre el Baix 

Llobregat i de la serra de l’Ordal, fins al mar, i cap al nord, de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Aquest paratge 

ofereix en l’actualitat variades possibilitats d’esbarjo, com visitar les ruïnes o fer la passejada de la font del Bofill i el 

coll d’en Cuiàs o la passejada a Sant Pere de Romaní. 

La vegetació dominant en aquest indret és típicament mediterrània, amb llentiscles (Pistacia lentiscus), Aladerns 

(Rhamnus alaternus) i garrofers (Ceratonia siliqua). Aquests darrers donen fe d’un passat agrícola anterior, la qual 

cosa també s’aprecia per les restes de feixes disposades als vessants. Cal destacar la visualització des de l’àmbit 

d’alguns horts marginals amb un cert impacte paisatgístic per la heterogeneïtat dels materials presents com a suport 

i delimitació de l’activitat.  

Com a punts d’interès propers s’hi troben la Font de Can Bofill, l’itinerari geològic “de l’Ordovicià al Carbonífer: 

Castellciuró i voltants” i els elements d’interès: ruïnes de Castellciuró, oratori de Sant Jordi (Can Bofill), antiga 

pedrera de Can Farrés i Sant Pere Romaní. 

X Y 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

PROPOSTA 

IMPACTES AMBIENTALS 

Com elements ambientals més sensibles destaca l’Hàbitat d’interès Comunitari (HIC) 9540 Pinedes mediterrànies, de caràcter no prioritari, proper a l’àmbit 

pel nord però fora estrictament del mateix. 

Destaca també el pas de la Riera d’en Bonet, al sud de l’àmbit i, ja més al nord, també citar l’existència del Torrent de la Font dels Casals. Tots dos queden 

fora de l’àmbit però se’ls destaca per les possibles afectacions indirectes i pel fet d’estar inclosos en el sistema hidrogràfic i pel seu paper en el cicle de 

l’aigua i com a elements d’interès connector.  

Tret de l’element del patrimoni cultural que suposa el propi Castell de Castellciuró, no s’identifiquen altres elements sensibles a destacar. 

 

 

 

 

 

Tret de l’element del patrimoni cultural que suposa el propi Castell de Castellciuró, no s’identifiquen altres elements sensibles a destacar. 

La proposta en aquest àmbit comprèn les actuacions necessàries per a la millora de les dotacions existents, incloent una font d’aigua potable, aparcament 

per a bicicletes i de la senyalització actual, tant informativa com interpretativa. El Pla considera aquest àmbit com el més indicat per la ubicació d’un quiosc 

informatiu del Parc. 

La potenciació d’aquest sector com a node al Parc facilitarà, d’una banda, l’objectiu del PEPNat de concentració de la freqüentació i dels seus impactes 

associats al principal accés al Parc des de Molins de Rei, molt proper a l’extrem oriental del nucli urbà del municipi. Així, facilitant l’estada dels usuaris a 

aquest àmbit, es permet de disminuir, o directament suprimir, bona part dels impactes que es donen més a l’interior de l’espai natural, donant compliment 

al plantejat al PEPNat. A més, es promourà la difusió dels valors culturals i socials d’aquest espai, sobretot com a àrea d’estada i lleure i com a mirador, el 

que es considera també com un efecte positiu. 

Per altra banda, la probable major afluència d’usuaris suposarà la principal font d’impactes negatius a nivell local, que es poden donar en forma de molèsties 

i afectació de l’entorn per freqüentació i, tot i que amb menys probabilitat, una afectació sobre la xarxa hídrica, representada per la Riera d’en Bonet i el 

torrent de la Font dels Casals, o sobre l’HIC. En aquest sentit, els itineraris curts que surten de l’àmbit també es veurien afectats de manera similar. 
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MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 

 

 

 

 

 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Preveure una millora del vial d’accés a l’àrea en clau de seguretat i prioritzant els modes de transport no motoritzats. 

- Preveure la millora i l’accessibilitat al Castell de Castellciuró. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a altres zones del Parc que es puguin connectar. 

- Aprofitant el mirador sobre el Baix Llobregat i de la serra de l’Ordal per ubicar-hi elements interpretatius que permetin donar a conèixer l’entorn 

i que puguin servir com elements de divulgació i interpretació del territori tenint en compte la proximitat de centres educatius. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Escollir per a la instal·lació del quiosc informatiu un espai desproveït de vegetació i situat estratègicament per tal de facilitar l’accés dels usuaris. 

Es proposa l’esplanada de la confluència del Camí de Santa Creu d’Olorda amb la resta de pistes que surten de l’àmbit, a l’entrada de 

l’aparcament. 

- Garantir la no afectació de l’element del patrimoni cultural que suposen les ruïnes del Castell de Castellciuró, a partir d’un encintament ben 

visible del límit estricte de les actuacions al seu voltant, en cas que aquestes puguin afectar-lo. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

- Assegurar el correcte manteniment de l’element del patrimoni cultural que suposen les ruïnes del Castell de Castellciuró, valorant la possibilitat 

d’impedir l’accés a les seves immediacions si l’elevada presència d’usuaris en comprometen la seva conservació en bon estat. 
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Àmbit la Salut de Sant Feliu 

Sant Feliu de Llobregat 

421192 4583071 

Enclavament/node 

Potenciació 1 

 

El paratge de la Salut és una de les entrades del Parc de Collserola, un lloc de trobada lligat a la tradició dels 

aplecs i dels romiatges, situat molt a prop del nucli de Sant Feliu de Llobregat, sobre un vessant suau modelat 

per la riera de la Salut i presidit per la presència destacada del puig d’Olorda. Al costat d’ametllers, oliveres i 

garrofers s’hi troben boscos de pins i alzines que ocupen els turons propers. La fàbrica de ciment, molt propera 

a aquest indret, també és un element del paisatge de la zona. 

Constitueix l’entrada principal o node al Parc des del municipi de Sant Feliu de Llobregat i punt d’inici de 

diversos recorreguts. S’hi accedeix amb cotxe o a peu des del camí de la Riera de la Salut i a peu o en bicicleta 

a través del camí vell de la Salut. Pel que fa als accessos, el principal es fa per la pista que segueix el traçat 

de la Riera de la Salut. Abans d’arribar-hi s’hi accedeix des de dos carrers asfaltats sense vorera: el Carrer de 

Clementina Arderiu, que consta d’un carril segregat per al pas de vianants i el de la Riera de la Salut, sense 

comptar aquest últim amb carril segregat i dificultant l’accés als vianants. 

Es tracta d’un àmbit fortament organitzat on existeix una considerable oferta pública i privada d’equipaments i 

serveis. Consta concretament d’una àmplia àrea d’estada amb quiosc, barbacoes, berenador, aparcament i 

senyalització informativa. En el mateix entorn es troba l’ermita de la Salut i el restaurant Masia la Salut i és el 

punt d’inici de varis itineraris: la passejada per la torrentera, la passejada a la Penya del Moro i la passejada 

a la Torre del Bisbe. 

La popularitat de l’indret fa que l’aparcament es desbordi habitualment, en especial durant el cap de setmana, 

amb el conseqüent estacionament de vehicles al llarg del camí de la Riera. També s’identifica el desbordament 

dels contenidors i la presència de deixalles fruit de l’elevada freqüentació de l’àmbit en determinats moments. 

Com a elements d’interès cal destacar la Font de Santa Margarida, l’Ermita de la Salut de Sant Feliu, la Casa 

Gran de la Gleva, la Torre del Bisbe i el poblat ibèric de la Penya del Moro. 
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AFECTATS SIGNIFICATIVAMENT  AMBIT02 

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

PROPOSTA 

IMPACTES AMBIENTALS 

Com a elements ambientalment sensibles a l’àmbit de l’estudi destaquen els Hàbitats d’Interès Comunitari presents: el 9540 Pinedes mediterrànies, al nord, 

oest i sud-oest de la masia de La Salut i, ocupant menys superfície, el 9340 Alzinars i carrascars, a l’oest i el sud de La Salut. 

Destaca també el curs fluvial principal existent a l’àmbit, la Riera de la Salut, que discorre per l’oest de la masia de la Salut, així com el torrent innominat 

que discorre pel sud, i la Font de la Salut, situada al sud-est de l’àmbit. La Riera de la Salut, a més, s’ha considerat en el desenvolupament del PEPNat 

com a element del sistema hidrogràfic, motiu pel qual té especial valor quant al cicle de l’aigua i especialment a la funció connectora del curs. D’altra banda, 

cal destacar la presència de vegetació al·lòctona, principalment canya, a la riera de la Salut. 

Finalment destacar la presència de diversitat de tancaments i estats de conservació de les finques que limiten amb el camí d’accés a l’àrea d’estada que 

suposen un impacte paisatgístic a millorar i les diferents condicions d’accessibilitat i seguretat dels dos vials que accedeixen a l’àmbit. 

 

Les actuacions previstes consisteixen, per una banda, en l’ampliació dels serveis per donar resposta a l’elevada freqüentació d’aquesta zona i a la 
descompensació territorial en la distribució de la infraestructura per a l’ús públic en el global del Par. Es recomana, a més, la implantació d’un centre 
d’educació ambiental que compti també amb un punt d’informació per als visitants. 

Es proposa, alhora, el tractament paisatgístic del camí de la Riera de la Salut i l’enllaç amb l’àrea d’estada de Mas Lluí. El camí de la Riera és el principal 
accés al Parc des de Sant Feliu i necessita un condicionament coherent amb el seu ús actual i amb un possible augment del nombre de visitants. La 
connexió amb l’àrea d’estada de Mas Lluí, situada aproximadament a 0,5 km, es realitzarà en coherència amb la senyalització i condicionament dels camins 
inclosos en l’Inventari de camins.   

Per altra banda, el Pla planteja la regulació de l’accés motoritzat, que és el mitjà de transport que genera més conflicte de cara a la saturació de l’espai i 
de cara a l’impacte sobre el medi natural. D’acord amb la descripció més general de l’estratègia de contenció, es planteja restringir l’aparcament a les 
places habilitades, la regulació dinàmica dels fluxos de cotxes amb la implantació de panells d’informació, i la possible implantació d’un aparcament 
dissuasiu. 

La dissuasió de l’accés motoritzat a l’espai suposarà un impacte positiu en línia amb els objectius del PEPNat, així com el fet de potenciar els usos d’aquest 

espai situat a la vora del Parc, minimitzant els impactes a l’interior i afavorint la concentració de l’ús públic. Una millor ordenació dels accessos, a més, 

permetrà d’absorbir un increment en el nombre d’usuaris de l’àmbit minimitzant-ne els impactes. 

Per altra banda, les obres menors necessàries per les pròpies actuacions previstes (condicionament dels accessos, principalment el Carrer de la Riera de 

la Salut i la pista que ressegueix la riera, habilitació d’edificacions...) així com un augment de la presència humana suposaran impactes negatius potencials 

a tenir en compte.  
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AFECTATS SIGNIFICATIVAMENT  AMBIT02 

 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 

Així, durant la fase d’execució es poden produir els impactes propis d’aquestes actuacions (sorolls, aixecaments de núvols de pols...) que afectaran a 

l’entorn en forma de molèsties per la fauna i flora, i especialment s’hauran de minimitzar les afectacions directes i indirectes a la Riera de la Salut, i al torrent 

innominat que n’és afluent i que discorre pel sud de l’àmbit, que poden suposar una pressió d’aquests espais amb funcionalitat ecològica dintre de les 

dinàmiques del Parc.  

En els nous usos es produiran també impactes derivats d’una major freqüentació humana de l’espai, representada també per les molèsties derivades sobre 

l’entorn (sorolls, ocupació de l’espai, abocaments puntuals de deixalles...) tot i que no s’espera que siguin rellevants respecte l’actualitat, donat que aquest 

ja és un espai molt freqüentat, quedant pràcticament desbordat els caps de setmana. Tanmateix, els nous usos a implantar centrats en l’educació ambiental 

i difusió dels valors de l’espai es considera que seran positius per la conservació del lloc i del Parc en general, en tant que es facilitarà informació als usuaris 

enfocada en la seva sensibilització. 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit:. 

  - Fase de planejament: 

- Dissenyar un arranjament i millora paisatgística del camí principal d’accés a l’àrea. 

- Regular l’estacionament de camions de l’activitat industrial present a l’inici del camí per tal d’incrementar la seguretat i millorar les condicions 

d’accés dels usuaris que accedeixen a peu pel camí principal. 

- Preveure una millora de les condicions d’accés amb modes no motoritzats a través dels dos vials que connecten amb el nucli urbà.. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta d’àmbits del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als punts d’interès amb els quals es connecti. Fer un èmfasi especial en la presència de 

la Riera i el seu paper en el funcionament de les dinàmiques ecològiques del Parc. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar qualsevol afectació sobre la Riera de la Salut prohibint l’ocupació de les seves lleres per part de maquinària i personal i evitant la circulació 

a les seves proximitats, que podria portar a un aport de materials conseqüència de l’erosió. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells.  

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit i entorns mirador Torre Baró  

 Torre Baró – Trinitat Nova, Barcelona 

 

 

431174 4589178 

Node 

Potenciació 1 

 

Entorn amb vistes panoràmiques sobre la plana de Barcelona i les localitats circumdants, que funciona també com 

a node equipat. Conté un mirador, un aparcament i el Castell de Torre Baró, emblema del districte de Nou Barris, 

que alberga a més un punt d’informació del Parc. Es tracta d’un àmbit amb bona connectivitat a peu i en transport 

públic, amb un bus de barri i en metro i tren des del barri de Torre Baró, i des dels teixits urbans dels barris de 

Canyelles i les Roquetes a través de la Carretera Alta de Roquetes. No obstant això, donada l’orografia pronunciada 

de la zona, l’accés a peu és més dificultós des de Trinitat Nova i les seves corresponents estacions de metro. És 

inici de recorreguts del Parc i enllaça també amb el Passeig de les Aigües a través de la Carretera Antiga d’Horta a 

Cerdanyola. 

El Castell de Torre Baró es situa en un dels punts de transició entre Collserola i Barcelona. Des de la seva posició 

elevada s’observen unes excel·lents vistes panoràmiques de l’àrea metropolitana, així com de les principals 

serralades de Catalunya, i ofereix una perspectiva poc coneguda de la ciutat i el seu entorn. 

Destaquen, com a elements d’interès: el Castell de la Torre Baró, el mirador de Torre Baró i els dos itineraris que 

surten d’aquest, l’itinerari de la Font Muguera i l’itinerari dels Turons (Turó Blau i Turó de Roquetes). 

Bona part dels seus accessos disposen de vies segregades per a vianants, tot i que a la carretera antiga d’horta, 

que connecta amb el barri de Torre Baró, els vianants han de circular per la calçada amb el conseqüent risc que 

això comporta. 

X Y 
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La superfície forestal de la franja nord-oest de l’àmbit forma està inclosa com a Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars i, endinsant-se més 

a la massa, també s’hi troba el 9350 Pinedes mediterrànies. 

Respecte a elements de la xarxa hídrica, hi tenen presència només un parell de torrents innominats de poca rellevància que discorren per la vessant nord 

del turó de la Torre Baró.  

Destacar també que, en el marc del desenvolupament del PEPNat, tot l’àmbit es troba inclòs com a Espai d’interès connector, per les seves característiques 

i situació a la vora del Parc. 

No s’identifiquen altres elements a destacar, tret de l’element del patrimoni cultural que suposa la pròpia Torre del Baró, així com el mirador de Torre Baró, 

i la seva posició privilegiada des del punt de vista paisatgístic. Destaca, alhora, la bona connexió amb la xarxa d’ús públic. 

Les propostes van encaminades a facilitar la concentració dels visitants i augmentar la diversitat d’experiències relacionades amb el lleure. Es preveu la 

seva potenciació com a node amb, entre d’altres mesures, la senyalització d’itineraris, la implementació de fonts d’aigua potable i d’aparcaments per a 

bicicletes i l’establiment de sinèrgies amb altres dotacions del Parc, com el restaurant actual. 

Primerament, la potenciació de l’espai millorarà l’accés més important del sector oriental de Barcelona, i un dels miradors més remarcables de la ciutat, 

permetent concentrar-hi l’afluència d’usuaris i dissipant-la així a l’interior del Parc, el que es fa necessari amb el nombre de visitants que ja té en l’actualitat. 

La potenciació de l’àmbit de la Torre Baró com a node, per tant, serà positiva per la conservació de l’espai natural, i concorda amb els objectius plantejats 

al PEPNat. 

Per altra banda, aquest mateix augment en l’afluència dels usuaris suposarà una major freqüentació de l’espai, el que provocarà diversos impactes 

potencials sobre l’entorn immediat. Aquests es donaran en forma de possibles molèsties sobre la fauna i la flora locals per increment dels nivells sonors i 

de la pròpia freqüentació, el que es traduirà de forma global en una major pressió humana. Tanmateix, no s’identifica cap element especialment sensible a 

l’àmbit que es pugui veure afectat. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

- Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al node i al Parc dels diferents accessos i parades de transport públic. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés, la distància o temps fins a les diferents destinacions a les que es doni accés des de l’àmbit. 

- Preveure la segregació de fluxos en l’antiga carretera d’Horta a Cerdanyola, vial de connexió amb el barri de Torre Baró, per afavorir-ne l’ús i 

maximitzar les condicions de seguretat. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Garantir que no s’afectin els Hàbitats d’Interès Comunitari 9540 Pinedes mediterrànies i 9340 Alzinars i carrascars, en les obres a desenvolupar 

a la Carretera Antiga d’Horta a Cerdanyola que els travessa. Així, no es permetrà l’ocupació de la seva superfície per part de maquinària i 

personal i els límits de l’àmbit d’actuació es delimitaran mitjançant encintament. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells.  

- Fase de funcionament: 

- Desenvolupar regularment activitats que difonguin el coneixement d’aquest espai i del seu entorn, però també enfocats especialment als valors 

del Parc a conservar, per tal de sensibilitzar el gruix d’usuaris. 
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Àmbit Can Canaletes - riera Sant Cugat (Espai Funcional) 

Cerdanyola del Vallés 

 

 

428444 4592549 

Node 

Potenciació 1 

 

Constitueix l’entrada principal o node al Parc a peu i en bicicleta des del nucli de Cerdanyola, a través de la Vall de 

Sant Iscle de les Feixes. Abasta del Parc de la Riera i de Canaletes, zona de transició entre el teixit urbà i els camps 

agrícoles que limiten amb el Parc. Es tracta d’un espai interessant a nivell paisatgístic, en existir una àmplia zona 

de conreus entre l’entramat urbà i el Parc de la Riera i la massa forestal existent en endinsar-se més al Parc. L’àmbit 

d’entrada consta d’un punt d’informació pels visitants, senyalització informativa i un aparcament no regulat.  

Can Canaletes, situada a l’oest, més amunt del curs de la Riera de Sant Cugat, és una masia del segle XVI situada 

també dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès i als peus de Collserola. 

Com a elements d’interès hi destaquen els cursos d’aigua presents, la riera de Sant Cugat i el torrent de Sant Iscle, 

així com alguns elements del patrimoni cultural com l’ermita de Santa Maria de les Feixes, l’Aqüeducte de Canaletes, 

el Jaciment arqueològic de Can Canaletes i la pròpia masia de Can Canaletes. 

Es tracta d’un espai força freqüentat, tant per endinsar-se al Parc com per resseguir la llera de la riera de Sant 

Cugat, tot i que la qualitat de les seves aigües és millorable i a la llera s’hi troba vegetació de caràcter al·lòcton. 

L’àmbit disposa d’informació relativa als recorreguts existents i de foment d’hàbits saludables i foment de l’esport. 

 

X Y 
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Els sectors de l’est i el sud-oest propers a l’àmbit estan inclosos en els Hàbitats d’Interès Comunitari com a 9340 Alzinars i carrascars. A l’àmbit destaquen 

especialment els cursos fluvials existents, la riera de Sant Cugat i el Torrent de Sant Iscle, com a elements més sensibles d’aquest àmbit, així com el seu 

bosc de ribera i espais de la llera adjacents. 

Cal destacar el bon estat d’aquests espais que representen la transició amb el Parc i que, enlloc de tenir un caràcter marcadament periurbà, representen 

un espai tampó o d’esmorteïment amb l’espai natural. Alhora, això permet una major sensibilització en relació a la presència d’un espai protegit de cara als 

usuaris. 

Addicionalment, tot l’àmbit del Parc de la Riera – Canaletes s’ha considerat en el desenvolupament del PEPNat com a Espai d’interès connector, en ser 

part d’aquest un espai semi-naturalitzat situat al voltant de la vora del Parc i dins l’Espai funcional d’aquest. En el mateix PEPNat es consideren també la 

Riera de Sant Cugat i el Torrent de Sant Iscle com elements del sistema hidrogràfic definit al Parc i se’n destaca el seu paper com a corredor fluvial i Xarxa 

hídrica d’interès connector. 

Es proposa la formalització de l’entorn del node actual, la millora de les dotacions existents, incloent una font d’aigua potable, aparcament per a bicicletes 

així com la millora de la senyalització amb totes les mesures necessàries per a minimitzar els conflictes entre els diferents tipus d’usuaris del Parc. 

La millora de l’estat actual de l’àmbit suposarà probablement un increment dels usuaris que facin servir aquest espai per accedir al Parc. En aquest sentit, 

els impactes potencials a tenir més en compte són aquells que es podran donar sobre els cursos fluvials, la riera de Sant Cugat i el torrent de Sant Iscle i 

sobre la seva vegetació de ribera, en forma d’ocupació directa o trepig de la vegetació per part dels visitants, aport de materials, etc. Tanmateix, aquest 

tram de la riera no compta amb un bosc de ribera ben desenvolupat, abundant les espècies al·lòctones i trobant-se en un estat en l’actualitat força degradat. 

Tot i això, aquest no es tracta d’un espai amb els valors naturals propis d’altres àrees de l’interior del Parc, trobant-se a l’Espai funcional, sinó que en gran 

part respon a les característiques pròpies de parcs i jardins urbans i de petits conreus hortícoles, motiu pel qual els impactes potencials que s’hi donin no 

han de ser d’especial rellevància. A més, la seva potenciació com a node suposarà unes millors condicions de l’accés sud-est de Cerdanyola del Vallès al 

Parc que es fa necessària, en la línia del plantejat al PEPNat, essent positiu l’impacte net. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Valorar la compleció dels serveis del Parc per complementar els existents i tenint en compte les necessitats dels usuaris o del barri en el què 

s’ubica. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’Espai Natural (actualment hi ha molta senyalització relacionada amb els 

espais de vora i que voregen la riera) i la importància de la seva conservació, a més de la informació del nivell de dificultat de l’accés i la distància 

o temps fins a determinats punts d’interès del Parc amb els que connecti. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

 - Fase d’execució:  

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar qualsevol afectació sobre la Riera de Sant Cugat prohibint l’ocupació de les seves lleres per part de maquinària i personal i evitant la 

circulació a les seves proximitats, que podria portar a un aport de materials conseqüència de l’erosió. 

- Garantir que no s’afecta cap dels diversos elements del patrimoni cultural que existeixen a l’àmbit (especialment l’Aqüeducte de Canaletes...) 

delimitant les zones d’actuació lluny d’aquests. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins d’accés i que discorren pel marge de la Riera de Sant Cugat, per tal de garantir que es mantinguin les 

condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit plaça Rotary International 

Sant Cugat del Vallès 

 

 

424483 4591279 

Node 

Potenciació 2 

 

 

És l’actual node d’entrada preferent dels visitants del Parc que es desplacen a peu o en bicicleta des de Sant Cugat, 

raó per la qual es considera necessària la seva potenciació com a entrada ordenada a l’espai, per tal d’adaptar-se 

al flux d’usuaris que rep i que podrà veure’s incrementat en un futur. L’àmbit orientatiu, situat dins l’Espai funcional 

i fora dels límits estrictes del Parc Natural, comprèn l’inici del recorregut del camí de Can Borrell des de la Plaça 

Rotary International, fins al Pi d’en Xandri, element emblemàtic i símbol d’identitat de Sant Cugat.  

Aquest camí exterior forma part de la Xarxa dinàmica per a l’ús públic del Parc i, a més, és un dels camins que 

porta a l’ermita de Sant Medir i a l’entrada septentrional de la Reserva Natural Parcial de la Font Groga. 

X Y 
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L’element més sensible a nivell ambiental és l’Hàbitat el bosc de ribera de la Riera de Sant Cugat, classificat a alguns trams propers com a 92A0 Alberedes, 

salzedes i altres boscs de ribera, així com el que constitueixen els alzinars de l’est de l’àmbit, 9340 Alzinars i carrascars. Així, l’element més rellevant és la 

Riera de Sant Cugat i la seva llera. Destaca també especialment la presència del Pi d’en Xandri, per la seva condició d’arbre singular, present al marge del 

Camí de Can Borrell més endavant en direcció al Parc. 

En clau de connectivitat és d’una gran rellevància citar que tot el tram de la riera de Sant Medir, així com el curs alt de la riera de Sant Cugat, estan 

considerats pel PEPNat com a Xarxa hídrica hídrica d’interès connector. A més, el nord de l’àmbit del node a potenciar es considera Espai d’interès 

connector, ja que, tot i la proximitat al nucli urbà de Sant Cugat, té un paper clau en estar prou ben naturalitzat i trobar-se adjacent a la vora del Parc.  

Les actuacions a considerar en aquest node consisteixen en la recomanació del condicionament integral del seu àmbit per tal de rebre una afluència 

elevada de gent del municipi, amb la instal·lació de mobiliari i de senyalització informativa i interpretativa que es sumin al recentment instal·lat nou punt 

d’informació del Parc. Caldrà prestar especial atenció al creuament de la riera de Sant Cugat amb el camí d’accés.  

Els principals impactes previsibles derivats de la potenciació d’aquest espai com a node seran els que es podrien donar sobre els hàbitats de més valor 

que hi tenen presència, concretament el bosc de ribera de la Riera de Sant Cugat, que està compost per Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) d’alberedes, 

de salzedes i d’altres boscos de ribera, així com dels alzinars propers, 9340 Alzinars i carrascars.  

Aquests impactes serien en forma de possible ocupació directa de l’hàbitat durant les obres de les actuacions a dur a terme per potenciar l’espai, o un cop 

executades per ocupació directa/freqüentació dels usuaris. La fauna que habita aquests ambients podria veure’s també afectada per molèsties com 

l’increment de les emissions sonores. Tanmateix, donat que l’accés seguirà tancat als vehicles motoritzats, els impactes que es puguin donar no seran tan 

rellevants. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o correctores 

d’impacte per aquest àmbit. Es plantegen mesures relatives a la fase de planejament i execució tot i que durant la visita al camp es va observar que s’havien 

iniciat les obres. 

  - Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del nivell 

de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a determinats punts d’interès del Parc amb els que connecti. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar qualsevol afectació sobre la Riera de Sant Cugat prohibint l’ocupació de les seves lleres per part de maquinària i personal i evitant la 

circulació a les seves proximitats, que podria portar a un aport de materials conseqüència de l’erosió. 

- Evitar l’afecció sobre l’Hàbitat d’Interès Comunitari 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscs de ribera en el tram en que és present als marges de 

la Riera de Sant Cugat, procurant d’allunyar dels seus límits les actuacions a desenvolupar. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase d’ús: 

- Garantir que no s’afecta l’element d’interès que suposa el pi d’en Xandri, com a arbre singular, instal·lant tanques al seu voltant que dissuadeixin 

la circulació dels usuaris en les seves immediacions i donant a conèixer el seu interès com a arbre singular. 

- Dur a terme un manteniment dels camins d’accés i que discorren pel marge de la Riera de Sant Cugat, per tal de garantir que es mantinguin les 

condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit Can Cuiàs 

Montcada i Reixac 

 

 

430240 4591134 

Node 

Potenciació 2 

 

El Parc de Can Cuiàs, al barri montcadenc d’aquest mateix nom, és la porta d’entrada o node al Parc de Collserola 

des de Montcada i Reixac. Aquesta gran zona verda compta amb una extensió de 22,53 ha i disposa de tres àrees 

d’estada amb bancs i taules per al descans i àpats a l’aire lliure, així com una xarxa de camins que en surten i 

recorren el Parc facilitant la descoberta dels valors naturals i paisatgístics de l’entorn. Compta també amb un mirador 

en forma d’estrella que ofereix vistes panoràmiques al Turó de Montcada.  

La vegetació de la zona està formada per màquies i arbusts típicament mediterranis combinats amb prats i brolles 

i clapes de pineda de pi blanc i alzinar. 

Com a punts d’interès de l’àmbit o propers a aquest, destaquen la Font de la Verdagueria i els elements d’interès 

Turó de Montcada, Cementiri del Nord, Sant Iscle de les Feixes i el Bosc de Can Catà. 

X Y 
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PROPOSTA 
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Com a elements ambientalment sensibles destaca l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i Carrascars, així com un dels principals elements del sistema 

hidrogràfic del Parc que suposa el Torrent del Cargol, que discorre de forma propera a l’extrem nord de l’àmbit. Citar també, tot i la seva menor importància, 

el Torrent de la Feixa Llarga, que discorre pel sud de l’àrea d’estada. 

Cal fer esment en que la major part de l’àmbit de Can Cuiàs és reconegut pel Pla com a Espai d’interès connector, per trobar-se en contacte amb la vora 

del Parc i mantenint uns valors naturals que faciliten la connectivitat ecològica, especialment amb el Turó de Montcada, separat de la resta del Parc per 

una gran infraestructura viària com és la C-58. Addicionalment, tot i que no està inclòs a l’àmbit estricte del node, sinó proper pel nord, el torrent del Cargol 

forma part del Sistema hidrogràfic segons el PEPNat i està considerat pel mateix com Xarxa hídrica d’interès connector. 

Addicionalment, tot i que ja fora de l’àmbit estricte, adjacent pel nord al Cementiri de Collserola es troba un petit espai obert considerat Àrea d’especial 

significació pel PEPNat, de la mateixa manera que l’àrea d’explotació de pissarres del Turó de Montcada. 

Per últim, s’ha de citar també l’impacte visual i la contaminació atmosfèrica i acústica que es deriva del pas de nombroses infraestructures properes al Parc. 

El PEPNat considera aquesta àrea equipada un node al Parc objecte de l’estratègia de potenciació de nivell 2. Aquestes localitzacions, encara que 

actualment no tenen una freqüentació rellevant, tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en ells mateixos i/o compten amb una connexió 

òptima amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una afluència de gent elevada en el futur.  

Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització 

informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació dels possibles futurs usos d’aquest espai. 

La potenciació de l’àmbit podrà comportar com a conseqüència principal una major afluència d’usuaris a peu o en bicicleta, sense contemplar un increment 

de l’accés motoritzat que actualment ja no hi té cabuda. Així, amb la millora de les condicions de l’àmbit, es reforçarà el caràcter de node al Parc on 

concentrar les activitats humanes des del sector del Besòs, un dels més delicats a nivell de connectivitat ecològica i de més dificultós accés, suposant un 

impacte general positiu. 

D’aquesta manera, els impactes que s’esperen són menors i es donaran en forma d’un possible augment de la freqüentació humana a l’espai, que inclourà 

la pròpia àrea d’estada i els diferents itineraris i accessos al Parc, i que suposaran principalment un lleu augment dels nivells acústics i la possibilitat de 

molèsties menors a la fauna i flora presents a l’entorn. No obstant, no es considera que les conseqüències i/o impactes puguin tenir rellevància en tant que 

es un espai pressionat i freqüentat i que limita amb una zona industrial i infraestructures viàries i ferroviàries. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Valorar la compleció dels serveis del parc per complementar els existents i tenint en compte les necessitats dels usuaris o del barri en el què 

s’ubica. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a determinats punts d’interès del Parc amb els que connecti. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit Mas Lluí 

Sant Feliu de Llobregat 

 

 

421152 4582486 

Node 

Potenciació 2 

 

 

L’àrea d’estada de Mas Lluí es tracta d’un espai obert al nord-oest del barri de Sant Feliu de Llobregat que porta el 

mateix nom i situat de manera adjacent al Parc de Collserola. Aquesta consisteix en un espai planer amb mobiliari 

format per bancs de fusta, situats al voltant d’uns quants peus d’oliveres ornamentals recordant el caràcter agrícola 

de l’entorn, cartells informatius diversos, etc. Les instal·lacions es troben en l’actualitat en molt bon estat i des de 

l’àmbit hi ha diversos camins que accedeixen al Parc, un dels quals comunica amb l’àrea d’estada de la Salut de 

Sant Feliu. 

Constitueix així una altre accés o node al Parc des de Sant Feliu de Llobregat que, amb un caràcter més difús que 

la Salut de Sant Feliu (situada immediatament al nord de Mas Lluí), cal ésser considerat com una àrea rellevant per 

al coneixement d’aquest espai natural. És d’esperar que vegi incrementada la seva freqüentació en un futur, tot i 

que no immediat, tenint en compte les característiques de l’entorn urbà en que es troba, que està allunyat del centre 

del nucli de Sant Feliu de Llobregat i que no consta de comunicacions importants amb transport públic. 

L’àmbit de Mas Lluí destaca respecte altres nodes del Parc, a més, pel caràcter eminentment agrícola de la 

vegetació de la major part dels terrenys situats a la seva meitat nord, el que confereix unes característiques i un 

aspecte paisatgístic rellevant i en clar recés històric dins la totalitat del Parc. 

X Y 
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No es troben elements especialment sensibles a nivell de l’àmbit estricte de Mas Lluí. Tanmateix, tot i que fora de l’àmbit estricte de Mas Lluí, és interessant 

citar els Hàbitats d’Interès Comunitari 9540 Pinedes mediterrànies i, en menor extensió, el 9340 Alzinars i carrascars, situats al nord de la zona agrícola de 

Can Cuiàs, ambdós de caràcter no prioritari. Així mateix, discorrent per l’oest de la mateixa zona agrícola s’hi troba la Riera de la Salut, un dels elements 

principals del sistema hidrogràfic del Parc. 

Citar, addicionalment, el propi caràcter agrícola de gran part de l’àmbit com a element d’interès ambiental, tant a nivell d’usos del sòl com a nivell paisatgístic, 

per les seves característiques força úniques dins el Parc.  

Malgrat la seva situació adjacent a la vora, però, la seva manca de masses forestals contínues no fan que l’àmbit es consideri dins dels Espais d’interès 

connector del Parc. 

El PEPNat considera aquesta àrea equipada un node al Parc objecte de l’estratègia de potenciació de nivell 2. Aquestes localitzacions, encara que 

actualment no tenen una freqüentació rellevant, tenen certa capacitat d’acollida com a parcs de destinació en ells mateixos i/o compten amb una connexió 

òptima amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una elevada afluència de gent en el futur.  

Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització 

informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació dels possibles futurs usos d’aquest espai. 

Donades les actuacions proposades pel PEPNat, de caràcter menor i la capacitat d’acollida de l’àmbit, no s’espera cap impacte negatiu significatiu en 

l’entorn. 

Tot i que no s’esperen a curt termini, el possible augment futur en la freqüentació a l’àmbit comportarà certs impactes a considerar. Aquestes es donaran 

sobretot més a l’interior del Parc i no pas a la pròpia àrea d’estada, que ja té capacitat per acollir un bon nombre d’usuaris.  

Als camins i rutes que surten de l’àrea d’estada els impactes tindran lloc principalment en forma d’un increment dels nivells acústics derivats de la presència 

de més visitants o, indirectament, als Hàbitats d’Interès Comunitari del nord de l’àmbit en forma de molèsties a fauna i flora presents o d’una major ocupació 

directa d’aquests per part dels usuaris.  

Bona part de l’àmbit, però, en estar integrat al nucli de Sant Feliu de Llobregat i ser un espai sense cap valor natural destacable, no es considera que sigui 

sensible als efectes de la major freqüentació que s’hi pugui donar. Es considera, per tant, un impacte compatible tenint en compte els efectes positius de 

la millora en l’ordenació de l’accés al Parc des d’aquest àmbit. 
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Tenint en compte els impactes previstos, s’han definit les següents mesures de prevenció i/o correctores específiques per aquest àmbit i considerant la 

proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat:. Pel caràcter menor de les actuacions a dur a terme segons la proposta del Pla, no s’han considerat 

mesures necessàries per la fase d’execució. 

- Fase de planejament: 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés, la distància o temps fins a les diferents destinacions a les que es doni accés des de l’àmbit. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc., alhora que es permeti acollir el flux d’usuaris esperat. 
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Àmbit Mitja Costa 

Montcada i Reixac 

 

 

431070 4592348 

Node 

Potenciació 2 

 

 

L’àmbit Mitja Costa és la porta d’entrada al Turó de Moncada des del barri de Santa Maria de Montcada, o també 

conegut com a Terra Nostra, situat al municipi de Montcada i Reixac. Està format per un espai que compta amb 

equipaments com bancs i taules i, addicionalment, s’han adaptat alguns espais propers com a miradors sobre el 

barri de Santa Maria de Montcada, instal·lant-hi bancs i cartells informatius, així com indicacions d’itineraris a seguir. 

El node proposat es troba situat al vessant nord-oest del Turó de Montcada i  és un dels punts de pas en l’accés a 

peu o en bicicleta a espais propers al node com ara la Font de la Mitja Costa o el mirador sobre el barri de Santa 

Maria. Els quals estan adaptats amb bancs, cartells informatius i/o taules. El camí que connecta el node amb el 

Turó és una pista ample. 

La vegetació de l’entorn de l’àrea equipada, abundant, està conformada per una massa forestal dominada per un 

bosc mixt d’alzines i pi blanc, amb un sotabosc arbustiu abundant. 

X Y 
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Com a elements ambientals especialment sensibles destaca l’Hàbitat d’Interès Comunitari que suposa l’alzinar de l’entorn de la Font de la Mitja Costa, com 

a 9340 Alzinars i carrascars. Tot i trobar-se més allunyat, esmentar també la presència de l’hàbitat 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia), per ser un HIC amb més escassa representació al Parc de Collserola. Respecte a la xarxa hídrica, no hi ha cap curs fluvial present a 

l’àmbit. 

En el desenvolupament del PEPNat s’ha designat tot l’àmbit com a espai d’interès connector, així com tot el Turó de Montcada, doncs es tracta d’un espai 

amb elevats valors naturals que, tot i que es troba totalment rodejat de grans infraestructures viàries i força compromès en clau de permeabilitat, es 

considera l’únic espai que permet generar una certa connectivitat amb el Besós i demés espais naturals. 

A més, el PEPNat considera els dos sectors propers de l’activitat extractiva del Turó de Montcada, el de calcàries al nord i el de pissarres al sud, com a 

Àrea d’especial significació (àrees que pels seus valors geològics o ambientals es considera que cal ordenar de manera específica) doncs es tracta d’espais 

oberts força extensos amb característiques úniques al Parc, que poden ser beneficiosos per diverses espècies de fauna i flora pròpies d’aquests ambients. 

La potenciació de l’àmbit Mitja Costa dotarà d’unes millors instal·lacions aquest espai que, tot i que part d’aquest ha sigut objecte recentment d’una 

rehabilitació, encara no compta amb les característiques necessàries per a absorbir adequadament el nombre d’usuaris que accedeixen al Turó de 

Montcada des d’aquest punt. Així, es persegueix l’objectiu de concentrar el flux de visitants a aquest punt, permetent ordenar l’àmbit i minimitzant la 

pressió a antròpica a d’altres punts des dels quals s’hi entra. 

Respecte a les possibles afeccions, tenint en compte el bon estat en que es troba el bosc d’alzinar amb peus de pi blanc de l’entorn immediat de la Mitja 

Costa, els impactes derivats de la major afluència que es generarà a partir de la potenciació d’aquest es preveu que es donin en aquest sentit. Així, una 

possible ampliació de l’àrea d’estada o directament l’augment de la freqüentació humana podran provocar efectes com l’ocupació directa del bosc, 

l’increment de les emissions acústiques, molèsties a fauna que l’habiti, etc. En el pitjor dels casos, s’hauria de considerar el possible efecte negatiu sobre 

la connectivitat ecològica de segons quines actuacions de potenciació de l’àmbit executades. No obstant, a grans trets, és important no perdre de vista 

l’encaix d’aquest àmbit en un entorn força antropitzat, amb la presència de nombroses infraestructures de comunicació que el rodegen i, per tant, 

pressionen. 

 

El PEPNat considera aquesta àrea equipada un node al Parc objecte de l’estratègia de potenciació de nivell 2. Aquestes localitzacions, encara que 

actualment no tenen una freqüentació rellevant, tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en el ls mateixos i/o compten amb una connexió 

òptima amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una afluència de gent elevada en el futur.  

Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització 

informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació dels possibles futurs usos d’aquest espai. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Valorar la compleció dels serveis del Parc per complementar els existents i tenint en compte les necessitats dels usuaris o la zona en la què 

s’ubica. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a determinats punts d’interès del Parc amb els que connecti. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’obres: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar l’afectació a l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars, delimitant l’àmbit estricte de les actuacions fora de l’alzinar de 

l’entorn, i sense afectar cap exemplar d’alzina o pi blanc que conformen el bosc mixt. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase d’ús: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit Pedrera de Montbau 

Montbau, Barcelona 

 

 

428040 4586912 

Node 

Potenciació de Montbau 

 

La pedrera de Montbau, situada al sector del Parc limita amb el barri barceloní del mateix nom, molt proper a 

l’Hospital Vall d’Hebron, és una mostra de les moltes activitats extractives de la Serra de Collserola i que a 

començament dels anys 2000 es va rehabilitar com a zona de descans amb cartells explicatius sobre l’explotació a 

la Serra. Actualment, el vandalisme i la manca de manteniment han degradat aquest espai com a àrea de lleure, 

trobant-se en estat d’abandonament i sense serveis oferts. 

L’accés des de la confluència entre el Carrer de l’Arquitectura i el Carrer de Natzaret té un fort pendent que pot ser 

inadequat per alguns col·lectius.  

La pedrera de Montbau, així, constitueix un node al Parc des del barri de Montbau de Barcelona que, tot i no ser 

tan freqüentat com altres espais d’aquest vessant de la serra, rep una afluència de visitants a peu o en bicicleta al 

Parc a considerar, que busquen les pistes i camins forestals que en surten com a itineraris de passeig, petites 

excursions, etc. 

L’àmbit es troba ben comunicat amb transport públic, tant bus com metro. 

X Y 
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L’àmbit en sí no presenta elements rellevants d’interès ambiental, tot i que cal esmentar l’existència del talús rocós de l’antiga pedrera com a element 

d’importància ambiental, per suposar un ambient diferenciat del seu entorn que pot afavorir espècies de fauna i flora rupícoles. 

Destaca l’alzinar situat al sector nord de l’àmbit de la pedrera de Montbau, que forma part dels Hàbitats d’Interès Comunitari com a 9340 Alzinars i 

carrascars, tot i que fora de l’àmbit. Igualment, a l’oest de l’àmbit però fora d’aquest, es troba també la geozona 339 “Paleozic de Collserola i Santa Creu 

d’Olorda”. 

Encara que no formen part dels elements principals del sistema hidrogràfic de la Serra de Collserola, citar el Torrent d’en Genaret, amb la Font de la Cabra, 

del vessant nord del turó de l’àmbit, i els dos petits torrents innominats del vessant sud.  

Segons el PEPNat, l’àrea equipada de la pedrera de Montbau que formava part d’aquesta explotació està considerat com Àrea d’especial significació, que 

fan referència a aquelles àrees que pels seus valors geològics o ambientals es considera que cal ordenar de manera específica, pel seu caràcter d’espai 

obert fruit de l’explotació extractiva que s’hi duia a terme. 

El PEPNat considera aquesta àrea equipada un node al Parc objecte de l’estratègia de potenciació de nivell 2. Aquestes localitzacions, encara que 

actualment no tenen una freqüentació rellevant, tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en ells mateixos i/o compten amb una connexió 

òptima amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una afluència de gent elevada en el futur.  

Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització 

informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació dels possibles futurs usos d’aquest espai. 
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La potenciació d’aquest espai com a node des de la ciutat de Barcelona permetrà d’assolir en el futur els objectius d’ordenació dels accessos al Parc, 

concretament des del barri de Montbau, difonent-se a més els itineraris que voregen la Serra de Collserola a aquest àmbit i concentrant l’afluència a les vores 

del Parc, pel que l’actuació tindrà un clar resultat positiu. Alhora, suposarà una millora de l’estat actual, ja que l’àmbit es troba en estat d’abandonament i 

sense serveis. 

La millora de les condicions de l’àrea equipada de la pedrera de Montbau i dels accessos al seu entorn podran comportar una major afluència d’usuaris del 

Parc que, considerant que aquests no seran amb vehicle motoritzat i que els valors naturals de l’entorn es troben actualment força degradats, implicaran 

només impactes menors. Així, els impactes més importants són els que es podran produir sobre la massa forestal en millor estat, l’alzinar del vessant nord 

de l’àmbit que és Hàbitat d’Interès Comunitari. 

Els impactes concrets sobre l’alzinar podran ser directament per freqüentació o ocupació directa de l’hàbitat, un increment dels nivells sonors a l’entorn de la 

pista que el voreja o l’afectació a la qualitat del torrent d’en Genaret per l’augment de la pressió sobre l’espai o l’aport de materials a partir de l’erosió que 

pugui suposar-hi la major circulació. De la mateixa manera es podria donar un impacte sobre la geozona de l’oest de l’àmbit, doncs existeix un sender que 

hi porta directament. 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit 

  - Fase de planejament: 

- Alinear la proposta d’ordenació de l’àmbit com a node d’acord amb l’estratègia específica en tant que Àrea d’especial significació. 

- A l’hora de planificar l’àrea d’estada, preveure els serveis que puguin complementar els tipus d’usuaris d’aquest espai, de la zona i les seves 

necessitats. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a un determinat punt del Parc. 

- Donar a conèixer els valors específics dels espais d’interès de l’àmbit, com a la geozona i les Àrees d’especial significació, si s’escau, en funció 

de l’estratègia plantejada pel Pla. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Garantir la no afectació durant l’actuació de l’element d’interès que suposa el talús de la Pedrera de Montbau, allunyant la maquinària i el 

personal el màxim possible d’aquest. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells.  

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment regular dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit mirador del Besòs 

Torre Baró, Barcelona 

 

 

431459 4590000 

Node 

Potenciació 2 

 

El mirador del Besòs, a la zona de Torre Baró de l’extrem nord-oriental de la ciutat de Barcelona, suposa un punt 

elevat entre la Ciutat Meridiana i la Trinitat que permet una observació privilegiada de la plana del Besòs, comptant 

amb un espai per vianants i un petit aparcament al carrer de Sant Feliu de Codines. 

Els seus accessos i bona comunicació amb la línia 11 del metro, així, fan que constitueixi un dels nodes orientals 

al Parc de Collserola, proper també a la Torre del Baró, essent per tant una zona força freqüentada amb potencial 

de rebre més afluència en el futur. Alhora, aquest espai constitueix un bon punt de connexió, amb millors condicions 

d’accessibilitat pel que fa a la pendent, amb el node de Torre Baró. Tot i així, l’àmbit actualment no disposa de les 

condicions que es corresponen amb el què es pot esperar d’un punt d’accés al Parc de certa rellevància com és 

aquest.  

Tot i el seu valor paisatgístic, la vegetació de l’àmbit és força escassa i es limita a vegetació ruderal pròpia 

d’ambients urbans i periurbans, i a un petit bruguerar de bruc boal al sector més oest de l’àmbit. Es tracta, així, d’un 

dels nodes al Parc més urbanitzats i amb uns valors ecològics més minsos, trobant-se a l’Espai funcional del Parc 

però força allunyat dels seus límits.   

X Y 
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Com s’ha dit, a l’àmbit del mirador del Besòs no s’identifiquen elements especialment sensibles a nivell ambiental, doncs es tracta d’una àrea amb un alt 

grau d’urbanització sense cap valor ecològic a destacar. 

No obstant, es considera un espai d’oportunitat per la millora de la senyalització, per tal de donar a conèixer la presència del Parc i difondre i sensibilitzar 

en relació als seus valors, així com per millorar la connexió amb el node proposat de Torre Baró. 

Donats els escassos valors naturals d’aquest àmbit i del seu entorn, no s’estima que la major afluència d’usuaris que es derivi de la potenciació i millora de 

l’espai pugui ocasionar impactes ambientals significatius.  

Si es donen, aquestes serien en forma d’una possible degradació del bruguerar situat al sector oest de l’àmbit, principalment per ocupació directa d’aquest, 

en cas de que es facin feines de condicionament o ampliació de l’aparcament del Carrer de Sant Feliu de Codines, o per l’augment de la freqüentació del 

Parc pel condicionament dels accessos. 

El PEPNat considera aquest àmbit un node al Parc objecte de l’estratègia de potenciació de nivell 2. Aquestes localitzacions, encara que actualment no 

tenen una freqüentació rellevant, tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en ells mateixos i/o compten amb una connexió òptima amb la 

Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una afluència de gent elevada en el futur.  

Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització 

informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació dels possibles futurs usos d’aquest espai. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als punts del Parc amb els que connecti. 

- Preveure el camí més accessible al node de Torre del Baró i la seva senyalització i condicions de seguretat, principalment a l’antiga carretera 

d’Horta a Cerdanyola. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 
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Àmbit Escletxes del Papiol 

El Papiol 

 

 

418024 4587819 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 1 

 

 

El Pla planteja dos nodes pel municipi de Papiol, un de principal i un altre de secundari (reconeixement i consolidació 

nivell 2: Àmbit Torrent de Batzac i Argiles). El node principal d’accés es troba, a cavall entre el límit del teixit urbà 

del Papiol i l’àmbit del PNSC, pròxim a les Escletxes del Papiol, indret del Parc Natural que forma un geotop inclòs 

en l’Inventari d’espais d’interès Geològic de Catalunya (IEIGC).  

Des de l’àmbit, que es troba a la part més alta del municipi del Papiol, surten diversos itineraris d’entrada al Parc. 

En l’antiguitat l’àmbit havia estat objecte d’explotacions intensives dels materials calcaris que hi tenen presència i 

actualment encara hi ha les instal·lacions actives d’una empresa minera, situades entre les Escletxes del Papiol i la 

pista principal d’accés al Parc, i que ocupen una superfície destacable de l’àmbit. 

L’àmbit actualment no representa una entrada evident al Parc per la manca d’ordenació de l’espai i de la 

senyalització del mateix. Alhora, cal destacar que el geotop adjacent és un espai amb rellevància internacional que 

actualment té una elevada freqüentació per escoles i per la pràctica de l’escalada (és visitat per les escoles i també 

s’utilitza com a lloc d’entrenament i iniciació a l’escalada amb elevada freqüència). 

X Y 
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El de Les Escletxes del Papiol és un àmbit singular per la presència de diversos elements ambientals característics a considerar. El més important, per les 

seves propietats, és el del geòtop 338 “Escletxes del Papiol – Can Puig” que té els seus afloraments calcaris més característics a aquest àmbit, formant 

unes escletxes de diversos metres de profunditat de valor tant geològic com paisatgístic, suposant a més el punt més elevat del terme municipal del Papiol, 

des del qual es té una visió excel·lent de tot el municipi cap a la Plana del Llobregat i més enllà.  

Els altres elements principals a destacar són els Hàbitats d’Interès Comunitari 9540 Pinedes mediterrànies i 9340 Alzinars i carrascars, ambdós de caràcter 

no prioritari, presents a i al nord i sud de l’àmbit, respectivament, així com en alternant-se a l’est Tot i que en ocasions no formen masses forestals molt 

contínues, sinó que estan esclarissades, tenen valor pel seu potencial desenvolupament cap a comunitats forestals ben representatives de les contrades 

mediterrànies. 

Cal destacar també que proper a l’est de l’àmbit de l’estudi es troba un espai considerat d’interès connector pel PEPNat, tot resseguint el Torrent de 

l’Amigonet des del seu naixement i aigües avall de les Cases del Puig. A més, el propi Torrent de l’Amigonet, des de les Cases del Puig en avall, forma 

part del sistema hidrogràfic del Parc, pel qual guanya encara més rellevància. 

Segons la Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol, elaborat per l’ICGC el desembre del 2016, l’àmbit de les escletxes té 

perillositat mitjana per despreniments i per esllavissades. 

Per últim, i com a característica singular, comentar que les Escletxes, a més de ser un espai d’interès geològic és l’únic lloc del Parc on hi ha l’espècie 

Narcissus dubius, que té les poblacions més properes al Garraf i a Sant Llorenç de Munt, i que ocupa a aquest àmbit la meitat oest de les escletxes, amb 

un cicle de febrer a abril. En aquest sentit s’hauran de prendre mesures per tal de protegir aquesta espècie de les activitats humanes i garantir la seva 

conservació al Parc.  

Les actuacions a dur a terme han de considerar la necessitat d’una entrada organitzada al Parc des del nucli i des de l’estació de tren del Papiol. Es preveu 

l’arranjament d’aquest entorn com a àrea d’estada, el condicionament dels itineraris i la instal·lació de mobiliari i de la senyalització informativa i interpretativa 

necessària. Es planteja també la possible implantació d’un equipament vinculat amb el Parc a l’atenció de visitants i la ubicació d’un aparcament de servei 

i per a persones amb diversitat funcional (amb un màxim de 10 places). 

S’ha de subratllar que s’han de prendre les mesures necessàries per tal que el funcionament d’aquest node sigui compatible amb la conservació i millora 

del geòtop de les Escletxes. Així, l’espai consolidat ha de servir per a divulgar els valors particulars d’aquest indret però mantenint els seus valors. 
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El condicionament de l’àmbit com a àrea d’estada podrà suposar una major presència de visitants respecte la que hi ha en l’actualitat, sumant el fet de que 

segons aquest plantejament, a més, probablement s’hi quedaran durant diverses hores al dia. D’aquesta manera, i tal com ja s’estableix en les propostes, 

els màxims impactes negatius són aquells que es podrien donar sobre el geotop de les Escletxes del Papiol, en forma de degradació dels elements de 

valor directament per la presència de visitants. En aquest sentit, s’hauran d’establir mesures preventives i/o correctores per evitar que això tingui lloc i 

empitjori la situació d’elevada freqüentació que té lloc actualment.  

Per altra banda, els Hàbitats d’Interès Comunitari també es podran veure afectats per emissions acústiques, ocupació directa de la superfície, o afectacions 

indirectes com molèsties ocasionades a les comunitats presents derivades de la freqüentació. Alhora, també es pot preveure una potencial afectació a 

l’àmbit d’interès connector per l’augment de pressió sobre aquest espai. 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 
correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Valorar la idoneïtat de la proposta en relació als elements de valor ambiental de l’àmbit i la possibilitat de dur a terme un condicionament de 
l’àmbit a mode de node d’accés però minimitzant les actuacions que suposin incrementar el temps d’estada. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 
nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als àmbits del Parc amb els que connecti. 

- Donar a conèixer els valors específics dels espais d’interès de l’àmbit, com el geotop i d’altres que es puguin considerar (HIC, espais d’interès 
connector). 

- Tenir en compte els valors de l’espai d’interès geològic per tal d’evitar les possibles afectacions derivades de les actuacions a dur a terme. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 
de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 
en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

- Evitar dur a terme qualsevol activitat durant les actuacions que pugui augmentar el perill per despreniment i esllavissada a l’àmbit, mantenint 
sempre les condicions actuals en quant al relleu de l’àmbit i valorar l’obtenció d’un pendent més suau als àmbits més susceptibles, sempre i 
quan les condicions de l’execució ho permetin. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Escollir per a la implantació de les places d’aparcament per persones amb diversitat funcional un espai amb valors naturals menors i, a poder 
ser, allunyades especialment dels afloraments del geptop de les Escletxes. 

- Garantir la no afectació de cap manera del geotop de Les Escletxes, prohibint qualsevol actuació en el seu àmbit més proper. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 
de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Restaurar les zones denudades que no quedin habilitades per tal de millorar la integració paisatgística i disminuir l’erosió. 

- Assegurar la no afectació de l’àrea de presència del Narcissus dubius en qualsevol actuació a desenvolupar, delimitant clarament la seva 
ubicació. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 
degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

- Assegurar la conservació en bon estat de l’element d’interès geològic que suposen els afloraments del geotop de les Escletxes del Papiol, 
valorant la possibilitat de prohibir-ne el seu ús actual com a zona d’escalada o, si més no, restringint aquest ús en dies puntuals. 

- Per tal d’evitar qualsevol afecció al Narcissus dubius, estudiar la limitació parcial de l’accés, espacial i temporal a la meitat oest de les escletxes, 
espai que hi ocupa aquesta espècie, al menys durant l’època més sensible del seu cicle, de febrer a abril. 
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Àmbit camí de la salut (Ca n’Amigonet) 

Sant Cugat del Vallès 

 

 

419333 4590698 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 1 

 

Aquesta àrea constitueix una entrada directa des de la autopista AP-7 que connecta directament amb la Xarxa 

dinàmica per a l’ús públic. Se situa al llarg del GR-96, en el camí d’arribada a l’àrea d’estada de la Salut del Papiol 

des de Sant Cugat del Vallès.  

Destaca la presència d’un accés asfaltat molt recent, amb carril segregat per a vianants, però no hi ha un accés del 

mateix tipus des de la carretera C-1413a, motiu pel qual queda relativament inaccessible per visitants que accedeixin 

des del nucli urbà adjacent, Valldoreix.  

Cal tenir en compte que l’àmbit no es troba connectat al transport públic, fet que no afavoreix l’accés per aquest node 

amb modes no motoritzats.   

X Y 
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Destaca com a element ambiental més sensible la major part de la massa forestal de l’àmbit, que és Hàbitat d’Interès Comunitari, com a 9340 Alzinars i 

carrascars, resseguint l’accés principal des de la C-1413a. Per altra banda, com a cursos fluvials cal citar el Torrent d’en Nonell, com a un dels elements 

principals del sistema hidrogràfic considerat pel PEPNat, a l’est de l’àmbit. També cal esmentar el Torrent de Can Barba que, sense considerar-se un 

element principal, sí que es troba dins l’àmbit i té rellevància com a element sensible. 

Tot l’àmbit es considera Espai d’interès connector pel PEPNat, per trobar-se en prou bon estat de conservació i en contacte amb la vora del Parc. 

Els impactes principals sobre el medi ambient es deuran a una major pressió humana derivada de la consolidació i formalització d’aquest espai com a node 

del Parc. Així, l’impacte principal es donarà durant l’execució i funcionament de l’aparcament de serveis que està previst, així com de l’ampliació del carril 

segregat per a vianants, principalment en forma d’emissions sonores, aixecament de núvols de pols durant les obres, ocupació dels terrenys, etc. 

Especialment a considerar són aquells impactes que es puguin donar sobre els alzinars Hàbitat d’Interès Comunitari, tant pels impactes previstos durant 

les obres com pels posteriors propis de la fase d’ús del carril, fruït d’una major freqüentació humana. Aquesta major freqüentació, i algunes de les possibles 

actuacions que es desenvolupin per absorbir-la, en el pitjor dels casos, podrien limitar la connectivitat d’aquest espai d’interès connector i, en el pitjor dels 

casos, suposar també una afectació del curs fluvial que representa el torrent de Can Barba. 

El Pla especial planteja la possibilitat que aquest node sigui un punt d’entrada potencial a peu o en bicicleta per a la gent del municipi de Rubí i del districte 

de Mira-sol a Sant Cugat. La connexió amb l’estació de ferrocarrils i el nucli de Rubí s’aconsegueix a través de la xarxa comarcal C-1413a, la carretera de 

Molins de Rei i pel carrer de l’Entroncament, que travessa l’AP-7 per sota a l’alçada del nucli de Mas Gener. L’enllaç amb l’àmbit proposat es fa mitjançant 

el camí agrícola que rodeja la rotonda i s’endinsa al Parc. La consideració d’aquesta connexió comprendria el condicionament i senyalització per a vianants 

de la ruta esmentada fins arribar al node. 
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 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS ÀMBITS QUE PUGUIN RESULTAR 

AFECTATS SIGNIFICATIVAMENT  AMBIT12 

-MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 

 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Donar continuïtat al carril segregat per a vianants ja existent a l’accés des de la C-1414a al llarg d’aquesta carretera fins al sud del nucli de 

Valldoreix, per tal de garantir un accés en condicions de seguretat als vianants que accedeixin a l’àmbit des d’aquest sector del nucli de Sant 

Cugat del Vallès. 

- Valorar la ubicació de l’aparcament en relació als Espais d’interès connector identificats prioritzant la permeabilitat d’aquests i evitant la seva 

fragmentació. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a determinats punts d’interès del Parc. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar cap afecció sobre l’Hàbitat d’Interès Comunitari que suposa l’alzinar, prohibint l’ocupació dins la seva superfície per part de maquinària i 

personal. 

- Garantir que no s’afecta el curs superficial que representa el torrent de Can Barba, evitant la circulació de la maquinària, personal, i 

l’emplaçament de zones d’acopi de materials i parc de maquinària a la seva llera o proximitats. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment de l‘accés, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

- Evitar la degradació del torrent de Can Barba dissipant la circulació dels usuaris a la seva llera, si s’estima necessari. 
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Àmbit Can Badal 

 Sant Cugat del Vallès 

 

 

420528 4589333 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

Des del nucli de Valldoreix els usuaris actualment accedeixen al Parc de manera dispersa a través de diversos 

camins donat el model de ciutat-jardí que afavoreix una menor densitat de població i una major extensió d’ocupació. 

Aquest fet fa necessari en aquesta zona la proposta d’entrades potenciades amb la voluntat d’ordenar-ne l’accés. 

Amb l’objectiu d’afavorir sinèrgies, l’àmbit orientatiu proposat se situa al límit del Parc, en relació al camí de Can 

Badal, un camí que enllaça amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic del Parc, propera a una zona d’equipaments 

esportius i associada a una construcció que forma part del Catàleg de masies. 

Destaca la presència d’espais oberts associats a camps de conreu conformant un mosaic amb les zones més de 

caràcter forestal. 

 

X Y 
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Els dos elements ambientalment sensibles amb presència a aquest àmbit són, d’una banda, l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars que 

suposa el bosc d’alzines del sud de l’àmbit i, per altra, el tram del torrent d’en Llobet considerat element principal del sistema hidrogràfic pel PEPNat, just al 

nord de la masia de Can Badal. Cal destacar la presència de flora al·lòctona, principalment canya, que ocupa bona part de la llera. 

Tot l’àmbit es considera Espai d’interès connector per la seva ubicació adjacent a la vora del Parc, i amb unes característiques ecològiques de valor. 

Addicionalment, el torrent d’en Llobet, tot i tenir poca part del seu recorregut dins del Parc a aquest àmbit, està considerat Sistema hidrogràfic pel PEPNat. 

  

 

Els impactes principals sobre el medi ambient es deuran a una major pressió humana derivada de la consolidació i formalització d’aquest espai com a node 

del Parc. Així, l’impacte principal es donarà per una major freqüentació d’usuaris, que suposaran probablement un increment dels nivells acústics i d’altres 

afectacions sobre l’entorn i els hàbitats, així com molèsties ocasionals a fauna i flora, presents a aquests. No obstant, cal tenir en compte, d’una banda, que 

amb l’ús major d’aquest accés es preveu que disminueixin els accessos dispersos que tenen lloc actualment i, d’altra banda, es considera que l’accessibilitat 

a aquesta zona tindrà un caràcter molt local associat a la zona de Valldoreix.  

No s’espera cap impacte significatiu durant l’execució de les actuacions, donat el seu caràcter menor. 

Especialment a considerar els impactes que es puguin donar sobre els alzinars Hàbitat d’Interès Comunitari, adjacent a l’àmbit. 

Des del nucli de Valldoreix els usuaris actualment accedeixen al Parc de manera dispersa a través de diversos camins, fet que fa necessari en aquesta zona 

la proposta d’una entrada amb la voluntat d’ordenar-ne l’accés. Amb l’objectiu d’afavorir sinèrgies, l’àmbit orientatiu proposat se situa al límit del Parc, en 

relació al camí de Can Badal, un camí que enllaça amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic del Parc i que es troba propera a una zona d’equipaments esportius. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o correctores 

d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta d’àmbits del Parc.  

- Reforçar la senyalització de l’accés amb l’objectiu de conduir als usuaris i evitar la dispersió per d’altres possibles accessos. 

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del nivell 

de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als punts d’interès amb els quals es connecti.  

- Preveure una millora de l’estat actual del torrent amb l’objectiu d’afavorir el seu paper com a espai d’interès connector. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’obres: 

- No s’esperen impactes significatius de la instal·lació de cartells. Tanmateix, durant l’actuació es tindrà especial cura de no afectar cap dels 

principals elements sensibles de l’àmbit, especialment els alzinars Hàbitat d’Interès Comunitari i el torrent d’en Llobet. 

  - Fase d’ús: 

- Dur a terme un manteniment dels accessos, per garantir una bona accessibilitat a l’àmbit per part dels usuaris. 
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Àmbit Can Fatjó 

Cerdanyola del Vallès 

 

 

426681 4593009 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

L’àmbit de Can Fatjó, a Cerdanyola del Vallès, constitueix un terreny planer, concretament entre Can Castelló, a 

l’oest, i el Parc tecnològic del Vallès, a l’est. Es troba adjacent a la vora nord del Parc, de manera que la seva 

ubicació juntament amb les seves característiques fan pensar que en un futur es podria constituir com a node al 

Parc, essent en l’actualitat un potencial accés al Parc totalment infrautilitzat. Així, al PEPNat es considera aquest 

espai com un node objecte de reconeixement i consolidació de nivell 2. 

S’hi accedeix des de la rotonda que es troba a la carretera BV-1413 a l’inici del Parc Tecnològic. A continuació el 

camí travessa la riera de Sant Cugat i es connecta amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic dins del Parc. Aquest 

àmbit i el node de l’àmbit de Can Canaletes constitueixen els accessos al Parc des de Cerdanyola.  Es tracta d’un 

accés a Can Coll a peu, alternatiu a l’accés motoritzat. Aquesta connexió, a més, permet relacionar el Parc amb la 

Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola. 

 

X Y 
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L’element ambientalment més sensible de l’àmbit és el bosc de ribera de la Riera de Sant Cugat i del torrent de Can Castelló, que n’és afluent i que discorre 

entre l’alzinar del sud i aquesta, i que està considerat Hàbitat d’Interès Comunitari 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Així mateix, la massa 

forestal situada al sud de l’àmbit i ja dins del Parc de Collserola està considerada com Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars. La pròpia 

Riera de Sant Cugat, a més, suposa un element important del sistema hidrogràfic i, especialment, quant a connectivitat ecològica de l’entorn de la Serra 

de Collserola. 

Segons el PEPNat l’àmbit es troba adjacent a la riera de Sant Cugat, Xarxa hídrica d’interès connector, i molt propera a l’espai connector funcional associada 

al corredor central per les seves característiques connectores. 

La consolidació d’aquest espai com a node d’accés al Parc és una actuació que es fa necessària donat que actualment des de Cerdanyola del Vallès 

només hi ha un accés formalitzat corresponent al Parc de la Riera – Can Canaletes, que absorbeix pràcticament la totalitat dels usuaris que hi entren, 

trobant-se la resta d’accessos desordenats amb fluxos dispersos de visitants. Així, la formalització del node de Can Fatjó permetrà de dotar d’un nou accés 

des de Cerdanyola del Vallès que suposarà una major ordenació i una concentració dels impactes a aquesta vora del Parc, actualment dispersos i difícilment 

controlables. 

Els principals impactes previsibles derivats de la consolidació d’aquest espai com a node seran els que es podrien donar sobre els hàbitats de més valor 

que hi tenen presència, concretament el bosc de ribera de la Riera de Sant Cugat, que és l’HIC Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, així com 

també la vegetació de ribera del torrent de Can Castelló o el mateix curs fluvial. 

Aquests impactes serien en forma de possible ocupació directa de l’hàbitat durant les obres de les actuacions a dur a terme per potenciar l’espai, o un cop 

executades per ocupació directa/freqüentació dels usuaris. La fauna que habita aquests ambients podria veure’s també afectada per molèsties com 

l’increment de les emissions sonores. Si s’implanten equipaments destinats a acollir vehicles, que serien només en forma de petits aparcaments, es podrà 

donar també un impacte per l’increment de les emissions de gasos locals que això suposaria. 

Es planteja el condicionament del camí d’accés, la instal·lació de panells informatius i informació relacionada amb les possibles rutes. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- A l’hora d’implantar un possible creuament de la riera de Sant Cugat, es garantirà la mínima afectació buscant un pas existent, o establint-lo allà 

on el bosc de ribera tingui menys valor i la vegetació de ribera estigui menys desenvolupada. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’Espai Natural (actualment hi ha molta senyalització relacionada amb els 

espais de vora i que voregen la riera) i la importància de la seva conservació, a més de la informació del nivell de dificultat de l’accés i la distància 

o temps fins a determinats punts d’interès del Parc amb els que connecti. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

 - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Evitar qualsevol afectació sobre la Riera de Sant Cugat prohibint l’ocupació de les seves lleres per part de maquinària i personal i evitant la 

circulació a les seves proximitats, que podria portar materials conseqüència de l’erosió. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins d’accés i que discorren pel marge de la Riera de Sant Cugat, per tal de garantir que es mantinguin les 

condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

- Establir i consolidar l’accés a l’àmbit en transport públic (autobús) i crear un itinerari des de les zones de major afluència properes, per tal de 

difondre l’existència d’aquest accés al Parc i fomentar s’hi accedeixi amb criteris de sostenibilitat i reducció de la circulació amb vehicle motoritzat. 



 

 

 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS ÀMBITS QUE PUGUIN RESULTAR 

AFECTATS SIGNIFICATIVAMENT  AMBIT15 

DADES BÀSIQUES  

Localització  

Nom 

Ubicació  

UTM (ETRS89)  

 

Tipologia 

Categoria de l’àmbit 

Estratègia 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit Can Masdeu 

Nou Barris, Barcelona 

 

 

429589 4588575 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

L’àmbit orientatiu d’aquest node se centra al voltant de la masia de Can Masdeu, que actualment és un 

equipament autogestionat, i l’Hospital de Sant Llàtzer, actualment abandonat i propietat de l’Hospital de Sant Pau. 

Es tracta d’una àrea pròxima als teixits urbans de Barcelona i ben comunicada amb el transport públic que permet 

establir-se com un nou punt d’entrada formal al Parc.  

A diferència dels altres nodes del vessant, és més una destinació en ell mateix que no pas una entrada al Parc. A 

més, donades les activitats que es desenvolupen en l’actualitat a la finca, es recomana orientar les activitats 

relacionades amb el node vers l’educació per la sostenibilitat i la promoció de la transició agroecològica a 

Collserola.  

 

X Y 
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IMPACTES AMBIENTALS 

Dins l’àmbit estricte de Can Masdeu no s’identifica cap element especialment sensible, doncs aquest és un ambient semi-urbanitzat amb una elevada 

superfície ocupada per grans edificacions (Can Masdeu i Hospital de Sant Llàtzer) i per parcel·les amb conreus (horts al voltant de Can Masdeu).  

Destaca, tot i que no formi part dels elements principals del sistema hidrogràfic del Parc, el torrent de Can Sant Genís, que discorre en el primer tram 

paral·lel al camí de Sant Llàtzer i més avall per l’est de Can Masdeu, així com un torrent innominat que el va a trobar des de l’oest un cop superats els 

terrenys amb horts. Al nord de l’àmbit, però fora d’aquest, hi ha un alzinar que és Hàbitat d’Interès Comunitari com a 9340 Alzinars i carrascars. 

L’àmbit de Can Masdeu no és considerat pel PEPNat com a espai d’interès connector, doncs aquest està força antropitzat i té ja molta presència humana, 

el que no afavoreix les propietats de connectivitat ecològica de l’espai.  

La consolidació d’aquest espai com a node formalitzat al Parc, tot i que pot comportar una sèrie d’impactes ambientals, es considera que aquests serien 

només els que ja es donen en l’actualitat i, en el pitjor dels casos, de major intensitat. Això es deu a que aquest espai en l’actualitat, tot i no ser un 

equipament del Parc, és un equipament autogestionat que en l’actualitat ja atrau un nombre de visitants significatiu en les diferents activitats que s’hi duen 

a terme de forma freqüent, així com en l’ocupació constant de l’espai que suposen els horts del voltant de la masia de Can Masdeu. També hi accedeixen 

usuaris que fan servir el Camí de Sant Llàtzer per passejar, córrer, fer rutes amb bicicleta, etc. D’aquesta manera, els impactes que es podrien donar serien 

només un lleuger augment dels nivells acústics i de la freqüentació en activitats multitudinàries puntuals que es puguin desenvolupar a l’àmbit.  

Tanmateix, en l’àmbit estricte no hi ha cap element especialment sensible a nivell ambiental que pugui patir afeccions greus, essent aquest un ambient 

semi-urbanitzat amb alta superfície ocupada per edificacions i petits conreus hortícoles. L’impacte potencial més rellevant serà aquell que es pugui donar 

sobre l’alzinar situat més amunt del vessant, que és Hàbitat d’Interès Comunitari, si en l’accés al Parc a través de Can Masdeu aquest es freqüenta més, 

amb l’associat increment en els nivells acústics, possibles molèsties a fauna, ocupació directa de l’hàbitat, etc. Com s’ha dit, però, aquest impacte no 

s’espera que sigui significativament més gran del que ja es produeix en l’actualitat. 

D’altra banda, la formalització del node pot suposar una millora en l’ordenació de l’àmbit i en relació a la sensibilització dels usuaris en tant que es donaran 

a conèixer els valors del Parc i l’existència d’àmbits d’interès. Alhora, es troba alineat amb la concentració de la freqüentació a la vora. 

El pla recomana fer les actuacions necessàries per a la consolidació d’aquesta finca com a nou node a través de l’adequació del camí d’accés i la instal·lació 

de panells informatius i informació relacionada amb les possibles rutes. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit. Per les característiques d’aquest àmbit, ja molt freqüentat en l’actualitat, i de les actuacions que es plantegen, no 

s’esperen impactes significatius sobre el medi. Així, les mesures que s’estableixen són principalment aquelles només de caire general enfocades a la fase 

de planejament i els possibles efectes d’algunes de les obres menors que s’hi puguin donar. 

  - Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a determinats punts del Parc amb els que connecti. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

 - Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment regular de l’accés, ja en bon estat, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els 

efectes de possibles degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbit Can Montmany 

Sant Cugat del Vallès 

 

 

419178 4589315 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

Es tracta de l’àmbit situat al límit del teixit urbà de Valldoreix amb el Parc a l’alçada del Passeig Guineu. Està 

relacionat amb l’actual equipament de Can Montmany, a través del camí que discorre pels camps de conreu 

gestionats per l’equipament. Està connectat amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i amb un dels camins d’accés 

a l’AE de la Salut de Papiol. Es tracta, així, del principal node no formalitzat des de Valldoreix, que actualment ja 

rep la visita d’usuaris que entren el Parc des d’aquest àmbit.   

La masia de Can Montmany és un dels masos més importants del municipi de Sant Cugat del Vallès. Actualment 

la propietat és pública, de l’Ajuntament de Sant Cugat i la finca forma part del Parc de Collserola des del 2012.  

Destaquen pel seu interès paisatgístic i sociocultural la important extensió de conreus, sobretot de fruiters, al voltant 

de Can Montmany, pel valor paisatgístic i de mosaic agroforestal que li atorga en el contrast amb la superfície 

forestal del voltant, el camí d’accés a Can Montmany des de Valldoreix, d’elevat valor estètic, i per la pròpia masia 

de Can Montmany, com a patrimoni arquitectònic a considerar. També cal destacar el camí l’accés a la finca, amb 

fileres arbrades a banda i banda del camí que li confereixen un valor estètic i paisatgístic a l’avinguda de Can 

Montmany. 

 

 

X Y 
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L’element ambiental més important de l’àmbit és el constituït pels boscos d’alzina al voltant de l’àrea de conreus de Can Montmany, que són tots ells 

Hàbitats d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i Carrascars. També cal destacar el torrent que discorre per l’est del camí de Can Montmany, per ser aquest 

un element considerat principal del sistema hidrogràfic del Parc i pel seu valor de connectivitat ecològica. A nivell de patrimoni cultural té també importància 

la Font de Can Montmany, a més del propi element del patrimoni arquitectònic  que suposa la pròpia masia de Can Montmany. 

En quant a consideracions del PEPNat, part de l’àmbit es troba dins Espai d’interès connector en el seu accés per l’oest, així com proper a una de les illes 

de tranquil·litat del Parc, propera en aquest cas pel sud – sud-oest. 

Tenint en compte la proximitat de l’àmbit a una Illa de tranquil·litat, a un Espai d’interès connector i a un element de connectivitat principal del sistema 

hidrogràfic del Parc, així com per l’extensa presència de l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars, s’ha de considerar aquest àmbit com un 

dels nodes a formalitzar sensibles als impactes generats per una major afluència d’usuaris del Parc. 

Així, aquests es derivaran principalment d’un augment de la freqüentació, que podrà repercutir tant en els valors ecològics i de connectivitat (hàbitat 

d’alzinars, fauna i flora existents) com en els paisatgístics (valor dels conreus de fruiters), sobretot en forma d’increment dels valors acústics i per la pròpia 

presència dels usuaris. No obstant, cal tenir en compte que l’accessibilitat a aquesta zona es considera que pot tenir un caràcter molt localitzat donat que 

no existeix una bona connexió amb transport públic per la distància d’accés, a banda de la zona urbana adjacent de Valldoreix, dels nuclis més propers. 

No s’esperen impactes significatius durant la fase d’actuacions, doncs la instal·lació de cartells informatius és una actuació menor molt puntual sense major 

rellevància. 

El pla recomana fer les actuacions necessàries a través de l’adequació del camí d’accés i la instal·lació de panells informatius i informació relacionada amb 

les possibles rutes. 

Per la seva proximitat a les Illes de tranquil·litat s’ha de reforçar la senyalització divulgativa en clau de sensibilització ambiental d’aquest àmbit i la resta de 

mesures ambientals que determina l’Estudi ambiental estratègic del Pla. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta d’àmbits del Parc.  

- Reforçar la senyalització de l’accés amb l’objectiu de conduir als usuaris i evitar la dispersió per d’altres possibles accessos. 

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als punts d’interès amb els quals es connecti. Fer un èmfasi especial en la presència dels 

elements de valor ambiental i patrimonial de l’àmbit en clau de sensibilització ambiental. 

- Preveure elements de comunicació que promocionin i donin a conèixer les activitats que es desenvolupen a Can Montmany com a reclam de 

visita i accés per part dels usuaris amb la intenció de minimitzar l’accés dispers que actualment té lloc en aquesta zona residencial de ciutat-

jardí. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

 - Fase d’execució: 

- Garantir el manteniment del caràcter del vial d’accés pel seu interès paisatgístic. 

- No s’esperen impactes significatius de la instal·lació de cartells. Tanmateix, durant l’actuació es tindrà especial cura de no afectar cap dels 

principals elements sensibles de l’àmbit: els alzinars Hàbitat d’Interès Comunitari, el passeig d’accés a la masia de Can Montmany, la pròpia 

construcció i el seu entorn agrícola... 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment de l’accés, per garantir una bona accessibilitat a l’àmbit per part dels usuaris i el manteniment de l’interès paisatgístic 

de l’accés. 
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Àmbit estació FGC La Floresta  - plaça Miquel Ros 

Sant Cugat del Vallès 

 

 

422574 4588592 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

Es tracta de l’àmbit de la Plaça Miquel Ros directament vinculat amb l’estació de ferrocarrils de la Generalitat a 

l’estació de la Floresta. Es proposa millorar la senyalització del camí que travessa el nucli de la Floresta i accedeix 

al Parc.   

Principalment pel bon accés amb transport públic que suposa l’existència de l’estació dels FGC de La Floresta, 

aquest és, tot i que relativament allunyat del límit del Parc, el node a consolidar principal d’aquest sector, que en un 

futur pot rebre més afluència. 

X Y 
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A l’àmbit estricte no hi ha cap element ambiental sensible, doncs es troba enclavat al nucli de la Floresta i es tracta d’un ambient totalment urbanitzat i amb 

presència de grans infraestructures com la carretera C-16 i la pròpia línia d’FGC. 

Per a la consolidació i formalització d’aquest àmbit com a nou node al Parc només es plantegen actuacions de senyalització dels accessos i possiblement 

de cartells informatius sobre el Parc. 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents, ordenant i tenint en compte els diferents accessos possibles des del 

nucli de la Floresta. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als punts del Parc amb els que connecti. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

 

El plantejament de la proposta i la consolidació i formalització d’aquest node preveu incrementar l’accés al Parc a peu i accedint en transport públic. Amb 

això, i per les característiques de l’àmbit, totalment urbanitzat, no s’espera que la presència d’usuaris suposi cap impacte significatiu sobre l’entorn. En tot 

cas, la senyalització del camí suposarà una ordenació en l’accés dels usuaris que permetrà evitar la dispersió dels accessos al Parc i concentrar els 

impactes que ja existeixen disminuint, per tant, els seus efectes. 

Per altra banda, durant les feines d’instal·lació de la senyalització i els cartells no es preveu cap impacte significatiu, doncs seran obres molt menors 

desenvolupades a un entorn urbà sense sensibilitat ambiental especial. 
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Àmbit estació FGC Passeig de les Aigües 

Vallvidrera, Barcelona 

 

 

425468 4584896 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

Es planteja un nou node directament vinculat a l’estació del Passeig de les Aigües del funicular de Vallvidrera. Es 

tracta d’un àmbit que enllaça directament amb la Xarxa dinàmica a través del Passeig de les Aigües. Cal parar 

especial atenció a l’ordenació dels diferents fluxos, en especial bicicletes i vehicles motoritzats, doncs actualment 

tots els modes comparteixen la mateixa via i tenint en compte les velocitats, l’amplada de la via i l’existència de 

zones amb poca visibilitat es donen situacions de risc per als usuaris a peu i en bicicleta. 

Aquest és un punt des del qual hi ha un bon accés amb transport públic (el funicular de Vallvidrera), motiu pel qual 

es preveu un augment de l’afluència en un futur proper, el que motiva la necessitat de consolidar i formalitzar aquest 

àmbit com a nou node al Parc des d’aquest sector..  

 

X Y 
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PROPOSTA 

IMPACTES AMBIENTALS 

L’element més destacable són les pinedes del sector més oriental de l’àmbit, que es consideren Hàbitat d’Interès Comunitari 9540 Pinedes mediterrànies. 

També tenen una certa rellevància els torrents innominats que ressegueixen el traçat del funicular cap al sud-est, pels dos costats. A més, tot l’àmbit es 

troba inclòs en l’espai d’interès geològic 339 Paleozoic de Collserola i Santa Creu d’Olorda. 

Tot l’àmbit i el seu entorn està considerat Espai d’interès connector pel PEPNat, doncs l’àmbit s’ubica a l’eix central del Parc que pateix una fragmentació 

rellevant i, alhora, és un espai d’oportunitat en tant que es troba dins un corredor verd que connecta la meitat nord i sud del Parc, tenint tot el seu perímetre 

rodejat per espais urbanitzats. 

En l’anàlisi dels impactes s’ha de dedicar especial atenció a la configuració d’aquest àmbit com a espai de gran importància per la connectivitat del Parc, 

considerant-se pel Pla Espai d’interès connector.  

Tenint en compte la situació actual de l’àmbit i la seva naturalesa, es considera que un increment del públic a través de l’accés amb transport públic no 

suposarà un impacte rellevant quan a la connectivitat ecològica i, en canvi, sí quant a la connectivitat social. Cal tenir en compte, però, que l’àmbit a dia 

d’avui és accessible amb vehicle privat, fet que suposa una pertorbació sobre la connectivitat de la zona. Donat que l’accés amb vehicle privat, a priori, 

està relacionat amb els habitatges de la zona, no es preveu que la proposta pugui suposar un increment en aquest sentit. No obstant, en cas de que es 

doni un increment significatiu amb vehicle privat, els impactes es donaran en forma de noves emissions de gasos, majors nivells acústics, molèsties a la 

fauna i la flora i afectació indirecta als hàbitats, etc. 

Tanmateix, de manera global, s’ha de considerar que aquest àmbit en l’actualitat ja limita força la connectivitat, doncs la freqüentació que pateix amb 

vehicles motoritzats i l’ocupació del sòl amb l’estacionament associat als habitatges presents és elevada, de manera que els impactes no tindrien una major 

repercussió. 

Cal tenir en compte l’existència de diversitat de fluxos fent ús del Passeig de les Aigües en aquesta zona de manera que es poden donar situacions de risc 

entre els diferents usuaris. 

El Pla recomana fer les actuacions necessàries a través de l’adequació del camí d’accés i la instal·lació de panells informatius i informació relacionada amb 

les possibles rutes. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit.  

 - Fase de planejament: 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de les parades de transport públic existents i també des de l’origen de la línia per tal de fomentar l’ús del transport 

públic. 

- Valorar la prohibició de la circulació de vehicles privats que no siguin veïns, per tal d’evitar els impactes generats per aquests, així com els riscos 

que es donen sobre els vianants i usuaris en bicicleta de l’àmbit. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a un determinat punt del Parc, en aquest cas el Passeig de les Aigües. 

- Tenir en compte els valors de l’espai d’interès geològic per tal d’evitar les possibles afectacions derivades de les actuacions a dur a terme. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Garantir la no afectació de les pinedes de l’entorn, que són Hàbitat d’Interès Comunitari. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells.  
 

  - Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 

degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

 

-  

Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles degradacions fruit d’episodis 

erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 
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Àmbits jardins de Can Sentmenat 

Sarrià, Barcelona 

 

 

425985 4583852 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

L’àmbit d’aquest node es troba situat a cavall entre els Jardins de Can Sentmenat i el Parc de Collserola. Es tracta 

d’un espai ben connectat amb el transport públic a través de la xarxa de bus i dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya a l’estació de Reina Elisenda.   

Aquest és un dels dos nodes a consolidar i potenciar d’accés al Parc des del barri de Sarrià de la ciutat de Barcelona, 

juntament amb el del Parc de l’Oreneta. 

Pel que fa als accessos, els Jardins de Can Sentmenat compten amb un camí principal tancat amb una cadena que 

neix a l’alçada de l’EINA Escola d’Art i Disseny, així com una sèrie de camins vessant amunt i transversals que es 

troben en bon estat i conformen una xarxa prou ben establerta. Aquesta, però, és substituïda al tram més alt abans 

del Passeig de les Aigües, on els camins existents són senders que han aparegut en bona part per la circulació dels 

usuaris i que segueixen l’elevada pendent del vessant, dificultant la seva utilització per part de certs col·lectius (gent 

gran, bicicletes, etc.). 

Actualment aquest accés al Passeig de les Aigües és utilitzat per diversos col·lectius principalment per oci i esport. 

X Y 
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L’àmbit es troba ocupat bàsicament per una pineda jove de pi pinyer i pi blanc amb un sotabosc amb espècies arbustives típicament mediterrànies (Pistacia 

lentiscus, Viburnum tinus, Rhamnus alaternus, Phyllirea angustifolia, rebrots joves de Quercus ilex, etc.). Aquesta pineda és força densa i tancada, degut 

a les seves característiques de bosc jove, a la part baixa de l’àmbit, i molt més oberta a l’últim tram abans del Passeig de les Aigües, adquirint un caràcter 

adevesat amb certs valors, en suposar un hàbitat diferent i la presència d’ecotons. Aquesta pineda que ocupa la major part del sector oest dels Jardins de 

Can Sentmenat és l’element més sensible ambientalment de l’àmbit, doncs forma part dels Hàbitats d’Interès Comunitari com a 9540 Pinedes mediterrànies, 

de caràcter no prioritari, en la seva totalitat, excepte el tram final abans del Passeig de les Aigües. A part d’aquesta i del barranc de la Torrentera, com a 

únic curs fluvial present a l’àmbit, no s’identifiquen altres elements a destacar, doncs es tracta en bona part d’un ambient urbanitzat o semi-urbanitzat. 

Cal posar de manifest l’existència de nombrosos camins i corriols d’accés al Passeig de les Aigües, així com d’altres que els connecten perpendicularment. 

Això, sumat a la pendent existent, deriva en processos erosius i presència de xaragalls a bona part de l’àmbit, sobretot a la part més propera al Passeig de 

les Aigües, donada l’elevada pendent amb que compta.  

Per últim, el sector més oest de l’àmbit es troba inclòs en la Geozona 339 Paleozoic de Collserola i Santa Creu d’Olorda, un dels Espais d’Interès Geològic 

presents a la Serra de Collserola. 

El principal impacte ambiental a tenir en compte serà la possible afectació de l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9540 Pinedes mediterrànies, situada entre els 

Jardins de Can Sentmenat i el Passeig les Aigües, en el camí de connexió entre aquests dos punts. Tot i així, en bona part de l’àmbit el camí ja és existent 

i les actuacions es centraran, principalment, en l’arranjament i millora del mateix. Pel caràcter de bosc obert amb peus dispersos de l’últim tram, en el que 

sí que s’hauria d’adaptar un nou camí per mirar de salvar la pendent existent, no s’estima que durant les obres a executar s’hagi d’afectar cap exemplar de 

pi d’aquest bosc. En canvi, es considera que en aquest darrer tram, la millora i condicionament de l’accés i l’arranjament de la zona en general suposarà 

una millora paisatgística respecte a la situació actual en la que existeixen nombrosos corriols molt erosionats per accedir al Passeig. 

De manera general cal tenir en compte els impactes propis de la creació i condicionament de camins, com emissió de pols, de sorolls de la maquinària, 

ocupació temporal de l’hàbitat, etc. 

 

Es proposa l’ordenació de l’àmbit orientatiu del node i la consolidació d’un camí a peu com a camí de la Xarxa dinàmica que, travessant els jardins, connecti 

amb el Passeig de les Aigües. La proposta preveu, a més a més, la senyalització del camí que connecta amb el Parc, des de la parada del ferrocarrils fins 

al node. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o correctores 

d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Dissenyar una millora dels camins d’accés que pugui minimitzar l’erosió dels camins i s’integri en el paisatge. 

- Escollir un traçat del nou camí del tram final al Passeig de les Aigües que no afecti els exemplars de pi pinyer presents, i que ressegueixi al màxim 

les corbes de nivell per tal de minimitzar els pendents i que pugui ser més accessible per bona part dels col·lectius. 

- Establir una jerarquització dels camins existents per tal de prioritzar les actuacions i l’ús per part dels usuaris, recuperar les zones degradades i 

evitar la dispersió dels usuaris. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de la parada de transport públic. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del nivell 

de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a un determinat punt del Parc, en aquest cas el Passeig de les Aigües. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal de no afectar l’hàbitat de la pineda. 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menor, sense afectar en cap moment la pineda. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- En cas que s’afecti vegetació arbustiva de l’entorn, es farà una posterior restauració dels espais afectats amb les mateixes espècies autòctones 

ja existents a la pineda. 

- Restaurar les zones denudades que no quedin habilitades com a camí d’accés per tal de millorar la integració paisatgística i disminuir l’erosió.  

- Definir amb claredat els límits del nou camí per minimitzar les afeccions a la pineda, valorant la possibilitat d’instal·lar tanques de fusta al seu 

perímetre.  

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment del camí, especialment en el tram final d’elevades pendents, per tal de garantir que no romanguin els efectes d’una 

possible degradació fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

Durant la fase d’ús del camí, i un cop realitzades totes les actuacions necessàries per a consolidar l’àmbit com a node, es preveu una major freqüentació 

pel coneixement per part dels ciutadans d’aquest accés consolidat al Parc i per la possibilitat de que hi accedeixin nous col·lectius. Així, els impactes seran 

els derivats d’aquest fet, ocasionant uns valors de nivells acústics més elevats, així com possibles molèsties a fauna que pugui habitar la pineda. Pel que 

fa al Passeig de les Aigües, no es considera que el condicionament de l’accés des dels Jardins de Sentmenat hi ocasioni impactes significatius, doncs 

aquest tram ja és dels més freqüentats pels usuaris a tot el Parc. De fet, possiblement la millora en aquest accés permetrà que disminueixi la pressió sobre 

altres accessos propers ara mateix més ben establerts i amb millor accessibilitat. 

Tot i els impactes negatius descrits, principalment sobre l’entorn de la pineda en l’obertura del nou camí en el tram final, cal comentar que aquests van en 

la línia dels objectius del PEPNat de millora en l’ordenació dels accessos i de dissipació dels visitants als espais més interiors del Parc, de manera que es 

consideren afeccions compatibles i necessàries per tal de permetre la conservació dels valors naturals de la Serra de Collserola a un nivell global de tot 

l’espai. De manera general cal tenir en compte els impactes propis de la creació i condicionament de camins, com emissió de pols, de sorolls de la 

maquinària, ocupació temporal de l’hàbitat, etc. 
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Àmbit Parc de l’Oreneta 

Sarrià, Barcelona 

 

 

425727 4583474 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

L’àmbit orientatiu d’aquest node a consolidar es troba entre els límits del Parc de l’Oreneta i el Parc. Es tracta d’un 

gran espai forestal que connecta Barcelona amb la Serra de Collserola. Les seves 17 ha són el resultat de la 

suma de dues finques rurals de les restes del Castell de l’Oreneta, que dóna el seu nom al Parc. Es tracta d’un 

espai ben connectat amb el transport públic a través de la xarxa de bus i dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya a l’estació de Reina Elisenda. 

Constitueix, juntament amb el dels Jardins de Sentmenat, el node principal d’accés al Parc de Collserola des del 

Barri de Sarrià de Barcelona. 

A aquest espai forestal dins de la ciutat, la intervenció municipal ja hi ha millorat la xarxa de camins, hi ha fet 

zones de descans i àrees per al joc infantil. Destaquen també les zones de pícnic, especialment la que hi ha a la 

part més alta del Parc, punt des del qual es pot gaudir d’una vista panoràmica sobre Barcelona. El Parc de 

l’Oreneta connecta amb diversos camins i corriols que arriben al Parc de Collserola, concretament connecten en 

diferents punts amb el Passeig de les Aigües. El camí existent més a l’oest del Parc, que connecta amb el carrer 

de la Font del Lleó, té una pendent progressiva que permet accedir al Parc còmodament tot i que es força estret i 

es troba molt erosionat. 

X Y 
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Donada la seva conformació de parc urbà, i trobant-se rodejat d’una zona urbanitzada pràcticament en la seva totalitat, l’àmbit del Parc de l’Oreneta no 

compta amb cap element especialment sensible a nivell ambiental, donat que és un ambient ja molt freqüentat pels habitants de Barcelona que fan servir 

l’espai per al lleure. Així, l’àrea forestal del Parc està constituïda majoritàriament per peus dispersos de pins amb abundant presència d’espècies de 

jardineria que no són pròpies d’aquest ambient, sense arribar a configurar una comunitat vegetal natural. A la part alta de l’àmbit, ja fora del Parc de 

l’Oreneta, hi tenen presència petites àrees planeres de pineda esclarissada, i al tram final abans del Passeig de les Aigües domina un matollar principalment 

de ginesta (Spartium junceum) actualment força degradat per la circulació espontània i desordenada de visitants al Parc, que ha portat a l’obertura de 

diversos senders. 

L’àmbit tampoc compta amb cap curs d’aigua principal a tenir en compte dins el Parc, tot i que cal destacar la presència dels dos torrents innominats que 

discorren des del Passeig de les Aigües a l’oest de la zona del Parc. 

Per últim, el sector més oest de l’àmbit es troba inclòs en la Geozona 339 Paleozoic de Collserola i Santa Creu d’Olorda, un dels Espais d’Interès Geològic 

presents a la Serra de Collserola. 

El pla recomana fer les actuacions necessàries a través de l’adequació del camí d’accés i la instal·lació de panells informatius i informació relacionada 

amb les possibles rutes. 

L’àmbit orientatiu d’aquest node es troba dins de l’Espai funcional, entre els límits del Parc de l’Oreneta i el Parc. El Pla especial proposa la senyalització 

del camí que connecta amb el Parc de Collserola, punxant amb el Passeig de les Aigües, des del carrer Montevideo i des de l’estació de ferrocarrils de 

Reina Elisenda. 

Donats els escassos valors naturals del Parc de l’Oreneta, considerant les seves característiques de parcs i jardins urbans i no pas d’espai natural en sí, 

no es considera que en la senyalització i possible condicionament del camí de connexió amb el Passeig de les Aigües es derivin impactes ambientals 

significatius. A més, el tram que es veuria afectat pel condicionament es troba emplaçat a un matollar en estat de degradació amb diversos elements 

indesitjats d’origen antròpic, pel qual les actuacions a desenvolupar-hi no suposaran un impacte significatiu. Fins i tot es considera que l’arranjament i 

millora pot suposar una millor integració en el paisatge. 

Tampoc en la possible major freqüentació generada per la millora de l’àmbit s’espera que es produeixin impactes negatius, ja que el propi parc i el Passeig 

de les Aigües són espais ja en l’actualitat molt freqüentats, i no s’esperen diferències significatives en aquest sentit. De manera general cal tenir en compte 

els impactes propis de la creació i condicionament de camins, com emissió de pols, de sorolls de la maquinària, ocupació temporal del sòl, etc., o la possible 

afectació dels torrents presents a l’àmbit. 
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Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 
correctores d’impacte per aquest àmbit:. 

  - Fase de planejament: 

- Dissenyar una millora dels camins d’accés que pugui minimitzar l’erosió dels camins i s’integri en el paisatge. 

- Escollir un traçat del nou camí que ressegueixi al màxim les corbes de nivell per tal de minimitzar els pendents i que pugui ser més accessible 
per bona part dels col·lectius. 

- Establir una jerarquització dels camins existents per tal de prioritzar les actuacions i l’ús per part dels usuaris, recuperar les zones degradades i 
evitar la dispersió dels usuaris. 

- Senyalitzar l’accés al Parc des de la parada de transport públic. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 
nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins a un determinat punt del Parc, en aquest cas el Passeig de les Aigües. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 
de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 
en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Delimitar mitjançant encintament els límits de l’actuació per tal d’afectar només la vegetació de l’entorn estrictament necessària. 

- Retirar les deixalles i demés elements presents que suposen un impacte sobre el paisatge i una fragmentació del territori (runes, tanques, etc.). 

- Definir com a zones d’acumulació de maquinària i material aquelles amb valors naturals aparents menors. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 
de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- En cas que s’afecti vegetació arbustiva de l’entorn, es farà una posterior restauració dels espais afectats amb les mateixes espècies autòctones 
ja existents a l’hàbitat de matollar de ginestar. 

- Restaurar les zones denudades que no quedin habilitades com a camí d’accés per tal de millorar la integració paisatgística i disminuir l’erosió. 

- Garantir la no afectació de cap dels dos torrents que discorren per l’àmbit, prohibint l’ocupació de les seves lleres per part de maquinària i 
personal i evitant la circulació a les seves proximitats, que podria portar a un aport de materials conseqüència de l’erosió. 

- Definir amb claredat els límits dels camins un cop condicionats, per tal d’evitar l’obertura de nous senders pel pas d’usuaris que degradin l’entorn 
i suposin un desordre en els accessos. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme un manteniment dels camins, per tal de garantir que es mantinguin les condicions desitjades i s’evitin els efectes de possibles 
degradacions fruit d’episodis erosius per pluges, pas dels usuaris, etc. 

 

Durant la fase d’ús del camí, i un cop realitzades totes les actuacions necessàries per a consolidar l’àmbit com a node, es preveu una major freqüentació 

pel coneixement per part dels ciutadans d’aquest accés consolidat al Parc i per la possibilitat de que hi accedeixin nous col·lectius. Així, els impactes seran 

els derivats d’aquest fet, ocasionant uns valors de nivells acústics més elevats. Pel que fa al Passeig de les Aigües, no es considera que el condicionament 

de l’accés des del Parc de l’Oreneta hi ocasioni impactes significatius, doncs aquest tram ja és dels més freqüentats pels usuaris a tot el Parc. De fet, 

possiblement la millora en aquest accés permetrà que disminueixi la pressió sobre altres accessos propers ara mateix més ben establerts i amb millor 

accessibilitat. 

Així, la millora i ordenació dels accessos que ja existeixen en l’actualitat permetrà regular millor el flux d’usuaris que accedeix al Parc des d’aquest sector, 

així com absorbir un possible augment en el seu nombre en el futur sense comprometre la conservació dels valors naturals existents a l’àmbit i al seu 

entorn, motiu pel qual es considera un impacte positiu des d’aquest punt de vista. 
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Àmbit Torrent de Batzacs i Argiles 

El Papiol 

 

 

416660 4587930 

Node no formalitzat 

Reconeixement i consolidació 2 

 

Constitueix la segona entrada al Parc des del Papiol, (la principal es considera la de les escletxes) una entrada 

pròxima a l’estació de ferrocarril i connectada amb la xarxa rodada a través de la carretera comarcal C-1413a. És 

una entrada que enllaça directament amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic, en especial amb l’itinerari de l’àrea 

d’estada de la Salut del Papiol. A més, la seva localització, propera al Parc Riu Llobregat, permet incidir en la 

connexió del Parc amb d’altres espais oberts cabdals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i així, en l’actualitat 

aquest es tracta d’un espai molt degradat, sobretot pel que fa als primers metres de l’accés des de la carretera C-

1413 cap al camí de Can Miamó, en el seu pas per sota l’AP-2a. Aquest àmbit, tancat amb cadena, està en molt 

males condicions per la presència d’abundants deixalles, barraques que s’acumulen al voltant. A més, el tram del 

Torrent de Batzacs no té cap valor natural, doncs discorre totalment artificialitzat en una canalització amb parets i 

fons de ciment, i amb una vegetació de ribera on abunden les espècies invasores i oportunistes pròpies d’aquests 

ambients degradats. 

Tot i així, tenint en compte el seu emplaçament es tracta d’un dels importants nodes a consolidar des del sector 

Llobregat, doncs està molt ben connectat a través del transport públic, especialment amb l’estació de RENFE de El 

Papiol. Alhora, la proposta suposa una oportunitat per a la millora de l’espai. 

X Y 
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Dins i a l’entorn de l’àmbit de Torrent de Batzacs i Argiles hi ha diversos elements ambientalment sensibles. En primer lloc s’ha de citar el propi torrent de 

Batzacs, un dels elements que conformen el sistema hidrogràfic del Parc i que, tot i estar actualment fortament artificialitzat i en estat de degradació, té 

valor per la seva funció de connectivitat ecològica. En segon lloc, la pineda del nord de la AP-2a que forma part dels Hàbitats d’Interès Comunitari com a 

9540 Pinedes mediterrànies, de caràcter no prioritari. Per últim, esmentar que tot l’àmbit es troba inclòs en la geozona 338 “Escletxes del Papiol – Can 

Puig, que forma part de l’inventari dels espais d’interès geològic. 

Alhora, cal destacar que pràcticament tot l’àmbit i el seu entorn s’ha designat com Espai d’interès connector, donada la relativa continuïtat de la massa 

forestal amb valors ecològics prou ben conservats, i a la presència d’altres elements de connectivitat com el Torrent de Batzacs. Així, aquest àmbit esdevé 

un corredor natural que connecta el Parc amb la llera del Riu Llobregat i, per extensió, amb altres espais protegits del voltant com les Muntanyes d’Ordal. 

Així, està considerat Sistema hidrogràfic pel PEPNat, així com Xarxa hídrica d’interès connector pel mateix Pla. D’altra banda cal esmentar la identificació 

per part del Pla de dues Àrees d’especial significació que fan referència a aquelles àrees que pels seus valors geològics o ambientals es considera que cal 

ordenar de manera específica. Aquests àmbits es corresponen amb les pedreres de Can Mas i, més a l’est, l’activitat extractiva de l’ampliació Silvia. Per 

últim, citar que segons la Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol, elaborada per l’ICGC, el desembre del 2016, la part de 

l’àmbit corresponent a un petit tram del torrent de Batzacs més enllà del creuament amb l’AP-2 i el ferrocarril es considera de perillositat per despreniments 

i esllavissades. Tot i que aquesta és baixa, caldrà prendre mesures per evitar que en les actuacions a desenvolupar s’incrementi aquest risc. 

El Pla recomana fer les actuacions necessàries a través de l’adequació del camí d’accés i la instal·lació de panells informatius i informació relacionada amb 

les possibles rutes. Concretament, entre les actuacions a dur a terme en aquest àmbit s’hauria de preveure la senyalització i arranjament del camí d’arribada 

des de l’estació de ferrocarrils fins al node proposat. 

 

En la major freqüentació derivada de la millora de les condicions del camí d’accés al Parc a través d’aquest node, els màxims impactes a considerar són 

aquells que es poden donar sobretot al torrent de Batzacs, especialment el seu tram baix, així com sobre la pineda Hàbitat d’Interès Comunitari present 

més al nord.  

En el pitjor dels casos, els impactes estarien relacionats amb la degradació de la pineda per ocupació directa de l’hàbitat i l’augment de la pressió i 

l’empitjorament de la qualitat de les aigües del torrent per l’augment de la pressió a la zona. Amb menor importància, també s’ha de considerar un 

increment en els nivells acústics de l’àmbit i les consegüents molèsties ocasionades a les comunitats biològiques que l’habiten. En les actuacions a dur a 

terme a l’àmbit s’haurà d’afavorir prioritàriament la funció de connectivitat ecològica de l’espai, establint-se les mesures correctores i de prevenció que 

s’escaiguin. No obstant, com a valoració global, cal tenir en compte que l’ordenació de l’àmbit suposarà una millora de l’estat actual ja que actualment es 

tracta d’un àmbit força degradat i amb impactes evidents sobre l’espai. 
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 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS ÀMBITS QUE PUGUIN RESULTAR 

AFECTATS SIGNIFICATIVAMENT  AMBIT21 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL  

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 

 

 

Tenint en compte la proposta de desenvolupament que hi fa el PEPNat i els impactes previstos, s’han definit les següents mesures preventives i/o 

correctores d’impacte per aquest àmbit: 

  - Fase de planejament: 

- Dissenyar un arranjament i millora paisatgística del camí principal d’accés a l’àrea. 

- Preveure una ordenació de l’espai que tingui com a prioritat l’afavoriment de la connectivitat ecològica a l’àmbit. 

- Garantir i senyalitzar l’accés al Parc des de la parada de transport públic. 

- Homogeneïtzar el tipus de senyalització de la resta de nodes del Parc.  

- Dissenyar cartells informatius on s’expliquin els valors naturals de l’espai i la importància de la seva conservació, a més de la informació del 

nivell de dificultat de l’accés i la distància o temps fins als àmbits del Parc amb els que connecti. 

- Donar a conèixer els valors específics dels espais d’interès de l’àmbit, com a la geozona i les Àrees d’especial significació, si s’escau, en funció 

de l’estratègia plantejada pel Pla. 

- Tenir en compte els valors de l’espai d’interès geològic per tal d’evitar les possibles afectacions derivades de les actuacions a dur a terme. 

- Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin 

de distintius de garantia de qualitat ambiental, i homogenis amb la resta de materials emprats al Parc. 

- En els camins existents i en els nous a executar, es preveurà un tractament dels mateixos de manera que siguin el més naturalitzats i integrats 

en el medi possible i que requereixin un baix manteniment. 

  - Fase d’execució: 

- Restringir al màxim les superfícies ocupades per maquinària en el transcurs de les actuacions a realitzar i que aquestes es situïn en zones amb 

poc valor ambiental. 

- Evitar qualsevol afecció al Torrent de Batzacs, impedint el moviment de personal o maquinària durant les obres a la seva llera i proximitat, i 

delimitant la superfície estricta on dur a terme les actuacions. 

- Evitar l’afectació sobre la pineda hàbitat d’interès comunitari situada al nord, allunyant el màxim possible d’aquesta els espais on dur a terme les 

actuacions. 

- Per tal d’evitar molèsties a veïns i fauna, treballar només en hores diürnes, amb maquinària amb dispositius que garanteixin una mínima emissió 

de sorolls, i treballar fora d’aquelles èpoques més sensibles per a la fauna, com l’època de cria d’ocells. 

- Retirar les deixalles i demés elements presents a l’àmbit que suposen un impacte sobre el paisatge i una fragmentació del territori o pressió 

sobre l’espai. 

- Evitar dur a terme qualsevol activitat durant les actuacions que pugui augmentar el perill per despreniment i esllavissada a l’àmbit, mantenint 

sempre els pendents actuals dels marges del torrent de Batzacs i valorar l’obtenció d’un relleu més suau si les condicions de l’execució ho 

permeten. 

- Fase de funcionament: 

- Dur a terme les tasques de manteniment necessàries del Camí de Can Miamó, especialment del primer tram per on accediran els visitants al 
Parc, per garantir la facilitat en l’accés. 



 

 

 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS ÀMBITS QUE PUGUIN 
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8. Mesures de protecció ambiental previstes 

 

8.1. Mesures de protecció ambiental a aplicar en les actuacions derivades del 

PEPNat 

En totes aquelles actuacions que es desenvolupin en el marc d’aplicació del PEPNat, s’han 

establert una sèrie de mesures de prevenció, reducció i/o correctores d’impacte per minimitzar 

qualsevol impacte sobre els diversos vectors ambientals afectats, i especialment sobre aquells 

valors especials a conservar inclosos en els objectius principals del Pla (conservació de la 

biodiversitat, connectivitat ecològica, etc.).  

Així, a banda de les mesures específiques dels àmbits concrets avaluats individualment que s’ha 

dut a terme a l’anterior apartat (7.4. Avaluació ambiental específica dels àmbits que puguin 

resultar afectats de manera significativa) les mesures proposades en aquest apartat s’han 

d’entendre com unes bones pràctiques ambientals de caire general a desenvolupar en tota 

actuació que es faci al Parc (tant futures, com per les existents en el moment que es dugui a 

terme algun tipus de modificació, revisió o reforma). Alhora, es recomana que es tinguin en 

compte aquestes mesures també a l’espai funcional en tant que es considera un espai de pre-

parc que ha de donar suport a assolir els objectius que es plantegen el PEPNat. 

Les mesures s’ordenen pels vectors ambientals avaluats, seguint l’estructura del present 

document, tot i que algunes de les mesures poden donar resposta a més d’un vector. Alhora, per 

a cadascun dels vectors s’ha establert una priorització de les mesures a partir dels treballs de 

l’AAE i segons les vulnerabilitats detectades, de manera que les mesures es llisten ordenades 

en ordre de prioritat per cada vector, a partir dels següents criteris: 

- 1. Mesures generals de protecció del vector ambiental. 

- 2. Mesures de protecció per afectació directa en les actuacions. 

- 3. Mesures de protecció per afectació indirecta en les actuacions. 

- 4. Mesures de minimització de consum de recursos, petjada de carboni i 

adaptació al canvi climàtic. 

- 5. Recomanacions i/o directrius tècniques a considerar. 

Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta priorització de les mesures estarà condicionada als 

criteris que estableixi l’òrgan gestor en base a les actuacions que es vagin realitzant i a les 

característiques de cadascuna, motiu pel qual al present EAE no es fa una calendarització 

estricta, ni s’indiquen mecanismes de finançament. 

 

Mesures pels impactes sobre el relleu i la hidrologia 

 Evitar qualsevol afecció sobre la llera dels rius i torrents del Parc, especialment d’aquells 

cursos més rellevants per la connectivitat o per la singularitat del seu hàbitat i comunitats 

presents. A més de l’afectació directa, també cal evitar totes aquelles afeccions indirectes 

que puguin suposar una alteració de la qualitat de les aigües o de la vegetació de ribera. 

Per a tota obra de pas, encreuament amb conduccions o serveis sota lleres es tindrà en 

compte la guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 Evitar qualsevol tipus d’actuació o circulació de vehicles per les àrees d’influència de la 

xarxa hídrica. 

 Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. 

Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades. 
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 Delimitar de forma acurada l’àmbit estricte d’actuació quan les obres afectin a la xarxa 

de drenatge natural del terreny. 

 Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa de 

drenatge natural del terreny. 

 Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges o en 

previsió de grans avingudes. 

 Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament 

d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 

 Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents instal·lacions 

auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 

 S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs 

d’acció ràpida, en cas d’abocaments i accidents a la llera pública. 

 En totes les actuacions i projectes derivats de l’aplicació del PEPNat, per tal d’assegurar 

un mínim consum d’aigües, es fomentarà la implantació de dispositius d’estalvi d’aigües 

per tal d’assegurar un ús eficient i racional de les aigües. 

 En totes les actuacions o projectes que necessitin d’un càlcul hidrològic i hidràulic aquest 

es farà d’acord amb la guia tècnica de l’ACA. 

 Garantir que en els projectes i actuacions a desenvolupar no s’afecta el relleu, evitant 

deixar acopis de terres que puguin suposar canvis substancials com aquest, i respectant 

la morfologia original en tot moment. 

 

Mesures pels impactes sobre la geologia i l’edafologia 

 Caldrà respectar els valors dels espais d’interès geològic presents al Parc, especialment 

la geozona de les Escletxes, degut a la pressió que actualment suporta. 

 Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió.  

 En aplicació del PEPNat, es promourà la sensibilització enfront els valors del patrimoni 

geològic i s’inclouran activitats d’educació ambiental centrades en la geologia del Parc. 

Aquesta aspecte es tindrà en compte també en aquelles activitats que incloguin en el 

seu recorregut espais o elements amb un interès geològic especial. 

 Limitar la superfície afectada per les actuacions a la mínima necessària. 

 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 

 Recerca de superfícies de baix valor ecològic pel dipòsit de les terres sobrants. 

 Utilitzar com a camins d’obra camins ja existents i preferiblement la mateixa traça. Per a 

la construcció de nous camins d’accés s’hauran de demanar prèviament les 

autoritzacions necessàries. 

 Procedir a la revegetació de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra amb 

espècies autòctones pròpies de l’ambient, de forma immediata, un cop acabades les 

actuacions. 

 En cas d’utilitzar les zones d’abocador proposades, les superfícies afectades es 

restauraran amb el criteri de recuperar el seu ús inicial o, en tot cas, obtenir l’ús com a 
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espai obert, essent aquest un dels usos del sòl que es volen potenciar i recuperar al 

Parc. 

 Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es 

puguin barrejar. També s’evitarà que es barregin amb les terres vegetals els materials 

procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels, etc.). 

 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament 

d’olis i hidrocarburs sobre els sòls. 

 Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de 

treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests 

líquids hauran d’estar sobre una superfície impermeabilitzada, i amb un sistema de 

recollida de qualsevol vessament accidental. 

 Prohibir l’abocament dels materials sobrants de les actuacions als sòls que envolten la 

futura carretera, utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, 

especialment pel que fa al formigó de neteja de les cubes, així com l’abocament de 

líquids bituminosos sobre els terrenys de l’entorn. 

 Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 

potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment de la normativa vigent 

respecte contaminació de sòls i declaració de sòls contaminats. 

 Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials 

absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents 

al sòl. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel que 

fa a l’accés a finques, canals de reg, sèquies, tanques, etc. 

 

Mesures pels impactes sobre la biodiversitat 

Fauna 

 Limitar l’accés o, en el seu cas, impossibilitar-lo amb la gestió forestal i disseny de camins 

per evitar la freqüentació d’aquelles zones amb processos ecològics especialment 

sensibles a aquests impactes (com la nidificació de determinats rapinyaires). 

 En el desenvolupament de qualsevol tipus d’actuació caldrà identificar la presència de 

fauna sensible a l’àmbit o l’existència de zones properes identificades com d’interès, per 

tal d’evitar molèsties a la fauna sobretot en els períodes de cria i nidificació. 

 En el desmantellament o enderroc d’infraestructures que puguin donar protecció a 

l’avifauna o amb nius actius, aquestes feines es faran tenint en compte els períodes de 

nidificació de les espècies, fent-les fora d’aquests.  

 En cas que es trobin individus de fauna salvatge ferits o desorientats i, sempre que 

s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament 

a l’òrgan gestor del Parc. 

 Identificar els trams de carretera més conflictius per accidents amb ungulats amb senyals 

verticals específiques. 

 Passos de fauna: 
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- Caldrà condicionar passos de fauna que permetin el seu pas a través de tota actuació 

que pugui suposar una limitació en els seus moviments dins el Parc. 

- En general caldrà condicionar com a passos de fauna les obres de drenatge i obres 

de fàbrica corresponents al pas sobre els diversos rius i torrents. 

 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant 

l’encintament del límit d’obra.  

 Restaurar la vegetació forestal i de ribera que pogués resultar afectada per les 

actuacions i l’ocupació de l’espai que puguin suposar. 

 Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres. 

 

Vegetació i hàbitats 

 Preveure la conservació dels Hàbitats d’Interès Comunitari presents en un determinat 

àmbit, especialment els de caràcter prioritari. 

 Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 

d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui inevitable, s’aplicaran tècniques per a la 

protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.). 

 Només si és estrictament necessari, procedir a la tala prèvia dels arbres afectats per 

possibles actuacions, un cop demanat el permís corresponent. Prèviament es realitzarà 

un marcatge dels mateixos, un cop definit el límit de l’obra i col·locada la cinta de 

delimitació. 

 Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopi...) àrees 

degradades sense vegetació. 

 Procedir de forma immediata, un cop acabades les obres, a la restauració de totes les 

superfícies afectades susceptibles de ser restaurades. 

 En la realització dels treballs de revegetació s’utilitzaran únicament espècies autòctones, 

pròpies de la zona, amb baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. Així 

mateix, s’eliminaran possibles espècies exòtiques que es trobin presents a les 

immediacions de l’actuació. 

 Triturar les restes vegetals procedents dels treballs de desbrossada i incorporar-los a la 

terra vegetal com a aport de matèria orgànica.  

 En les obres d’enjardinament a dur a terme es prioritzarà sempre que sigui possible 

l’utilització d’espècies existents, identificant els peus arboris de més valor i valorant-ne 

la seva viabilitat i integració a l’ordenació i/o el seu transplantament a altres espais lliures 

de l’àmbit d’actuació. 

 

Mesures pels impactes sobre la connectivitat ecològica 

 Garantir la no afectació de les zones d’interès connector existents identificades en el 

marc del PEPNat en totes les actuacions que es puguin donar a les seves proximitats o 

dins d’aquestes. 

 Assegurar que l’execució dels projectes estratègics per a la connectivitat dins el marc del 

PEPNat es doni a tots aquells espais crítics per la connectivitat i que actualment tenen 

compromesa la permeabilitat ecològica. 
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 Maximitzar la continuïtat dels hàbitats de l’Espai funcional i entre aquests i l’interior del 

Parc, a les zones limitants, a partir de la retirada i desmantellament de tots aquells 

elements existents que puguin comprometre-la (edificacions i barraques o coberts fora 

d’ordenació, tanques, etc.). 

 En les actuacions que es desenvolupin als límits de la zona urbana amb el Parc, tant a 

la vora interna com externa, es farà un tractament de la vegetació que afavoreixi la 

connectivitat com a passeres d’hàbitat. 

 Evitar la instal·lació a tota la superfície del Parc de tancaments a finques, o entorns 

d’edificacions, i retirar els existents, per tal de garantir el manteniment i millora de la 

permeabilitat dels hàbitats. 

 Reduir la superfície d’ocupació de les obres al mínim possible, delimitant correctament 

el límit d’aquestes i assegurant que el desenvolupament dels usos i instal·lacions 

associades no comprometin la connectivitat. 

 No instal·lar les zones d’ocupació temporal en els Hàbitats d’Interès Comunitari presents 

al Parc, utilitzant a poder ser els camins o espais oberts ja existents. 

 Eliminar la vegetació només estrictament necessària per al desenvolupament de les 

obres, i restaurar i revegetar exclusivament amb espècies autòctones els espais afectats 

un cop finalitzades. 

 Seleccionar pels espais d’ocupació temporal de les actuacions aquells amb un 

desenvolupament de la vegetació pobre o en estat de degradació. 

 Limitar el moviment de maquinària i personal de manera propera al rius i torrents del 

Parc, especialment d’aquells identificats al PEPNat com elements principals del sistema 

hidrogràfic i d’importància per la connectivitat. 

 Adequar com a passos de fauna les possibles obres de drenatge que es puguin dur a 

terme. 

 

Mesures pels impactes sobre el paisatge 

 Tenir en compte els criteris condicionants i mesures específiques establertes per 

cadascun dels usos admesos al Parc per tal de permetre al màxim la seva integració 

ambiental i paisatgística en el territori i minimitzar les possibles pertorbacions que se’n 

derivin. 

 Evitar el desenvolupament de projectes que puguin modificar la morfologia natural del 

terreny i gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generin a les obres 

sense generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la 

morfologia actual del terreny. 

 Garantir la gestió de la finca lligada a l’admissió dels nous usos a les construccions del 

Parc segons criteris de sostenibilitat i les directrius de l’òrgan gestor en coherència amb 

el model de Parc i amb l’objectiu de compatibilitzar els valors ecològics i de minimització 

d’impactes. 

 Permetre i impulsar acords de custodia del territori entre agents públics i privats per 

conservar o restaurar els valors i processos ecològics, culturals i paisatgístics de 

determinats espais. 
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 Preveure el desenvolupament de les actuacions previstes als àmbits d’especial 

significació identificats al Parc per tal de buscar l’equilibri entre els valors dels mateixos, 

la millora del paisatge i la biodiversitat i l’ús públic en aquells indrets que així s’hagin 

considerat. 

 Desmantellament de les construccions en desús i posterior rehabilitació paisatgística de 

l’emplaçament. 

 Totes aquelles zones degradades pels usos i activitats que s’hi han pogut donar al llarg 

del temps, així com les construccions que ho requereixin, seran objecte de projectes de 

recuperació i integració dels seus valors paisatgístics en l’entorn. 

 En tots aquells projectes desenvolupats dins del Parc que puguin suposar una alteració 

del paisatge, s’haurà de presentar el corresponent estudi d’impacte i integració 

paisatgística, que inclogui mesures d’integració en el paisatge eficaces, per tal de 

garantir que no es doni cap afectació sobre els valors paisatgístics de l’entorn. 

 Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària, minimitzant el 

terreny ocupat per les possibles instal·lacions auxiliars dels diversos usos amb 

possibilitat d’implantació. 

 En les obres a desenvolupar dins el Parc, restringir l’afectació sobre el territori a la 

mínima superfície necessària mitjançant l’encintament dels límits estrictes de l’obra. 

 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic, i 

amagades de visuals extrínseques. 

 Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració -revegetació 

de totes les superfícies afectades del medi original. 

 Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i 

restaurar la resta de superfícies afectades. Valorar, però, l’obtenció d’espais oberts a 

mantenir en comptes d’hàbitats forestals originals, per ser aquest uns espais que es 

volen recuperar com a un dels objectius principals del PEPNat. 

 En la conformació de noves àrees (talussos, préstecs i àrees d’instal·lacions auxiliars, 

etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentar una morfologia suau del terreny. 

 Emprar per totes les instal·lacions a implantar i edificacions a reformar materials i acabats 

coherents amb la resta d’edificacions del Parc, sense introduir elements discordants i, a 

poder ser, els usats tradicionalment a la Serra de Collserola. 

 Realitzar un tractament cromàtic d’aquelles estructures a instal·lar que resultin més 

visibles per tal que s’adaptin o integrin amb les característiques de l’entorn. 

 En les actuacions majoritàriament de millora de l’ús públic, s’utilitzaran tanques de fusta 

homogènies a nivell de Parc i que garanteixin la seva integració en el paisatge. 

 

Mesures pels impactes sobre els riscos naturals 

 Situar fora dels espais inundables al voltant dels cursos d’aigua totes les actuacions a 

desenvolupar. 

 Delimitar correctament mitjançant encintament els límits de les actuacions, de manera 

que aquests quedin sempre que sigui possible fora de la zona d’influència de la xarxa 

hídrica. 
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 No fer servir com a espais d’acopi de sorres, parc de maquinària i material, abocadors 

temporals, etc. aquells espais propers a cursos d’aigua considerats inundables. 

 Suspensió de les actuacions properes a cursos d’aigua i zones inundables adjacents en 

previsió de grans avingudes i altres condicions climàtiques adverses. 

 Afavorir la ubicació de basses de laminació per regular el cicle de l’aigua en aquells punts 

que es prevegin riscos i tenir en compte característiques que afavoreixin la biodiversitat 

i la seva funcionalitat ecològica en el disseny de les mateixes. 

 En el tractament de l’espai lliure de les parcel·les públiques i privades, així com en el 

disseny de qualsevol infraestructura, s’hauran d’establir mesures tècniques per 

minimitzar els riscos d’inundació i l’increment de l’escorrentia superficial, promovent el 

drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, 

fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament 

viari i dels espais lliures públics i privats). 

 Preveure l’execució de franges de protecció d’incendis a les superfícies forestals 

adjacents als camins i/o accessos a obrir o condicionar, o en els que es prevegi una 

major circulació d’usuaris de la que hi ha en l’actualitat. Aquestes s’hauran de dur a terme 

amb els criteris i amb la metodologia habitual que es ve utilitzant a aquest tipus 

d’intervenció forestal. 

 Prohibir la crema de les restes vegetals que es generin en els treballs de desbrossada. 

Les restes vegetals que es generin es trituraran i s’incorporaran a la terra vegetal, o bé 

es gestionaran com a residus orgànics. 

 Mantenir una zona de seguretat d’1 m a partir de l’extrem exterior dels camins i/o 

accessos a obrir, condicionar. 

 Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda dels camins i/o accessos a 

comptar a partir de la línia externa de la zona de seguretat. 

 Informar i formar al personal d’obra de les mesures de prevenció d’incendis, de 

compliment obligatori. En aquest sentit estarà totalment prohibit encendre foc de 

qualsevol tipus. 

 Quan sigui necessari realitzar activitats que suposin un risc d’incendi (utilització de 

radials, execució de soldadures etc. en àrees pròximes amb vegetació forestal), a més 

de les que fixa la normativa vigent, s’adoptaran mesures addicionals de prevenció com 

és el disposar a peu d’obra d’equips d’intervenció immediata. 

 Disposar permanentment a les obres, mentre durin aquestes, d’una cuba d’aigua de 5 

m3 de capacitat mínima per a intervenció immediata, així com de dos equips complerts 

de protecció personal contra el foc.  

 En el desenvolupament d’actuacions o projectes a zones on hi hagi identificat risc per 

despreniments o esllavissades (principalment al torrent de Batzacs i a les Escletxes, al 

Papiol), no es durà a terme cap acció que suposi un moviment del substrat i, si és 

possible, es suavitzaran les pendents durant l’actuació per tal de minimitzar el risc. 

 Per cada una de les actuacions que es projectin al Parc s’elaborarà un Estudi 

d’Identificació de Riscos Geològics que tingui en compte una zonificació de la perillositat 

geològica i identifiqui riscs per despreniments o esllavissades, ja sigui a partir 

d’informació existent, en cas d’estar disponible, o obtinguda expressament per l’estudi. 
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 S’evitarà l’erosió dels camins i corriols realitzant un manteniment que garanteixi que no 

hi ha cap risc per episodis erosius intensos. 

 

Mesures pels impactes sobre la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

 Preveure restriccions a les illes de tranquil·litat amb l’objectiu de minimitzar les 

pertorbacions associades a la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica que es 

puguin derivar de les activitats existents o els usos permesos i a la freqüentació i accés 

a les illes de tranquil·litat amb l’objectiu de garantir les condicions òptimes que les 

defineixen. 

 Garantir que no es superen en cap cas els valors acústics límit establerts per la normativa 

sectorial vigent. En el cas de la Serra de Collserola, per tractar-se d’un espai natural 

protegit es considera una zona de sensibilitat acústica alta (A), i els valors límit d’immissió 

que no s’hauran de superar són els següents: 60 dB durant el dia (8h-21h) i 50 dB durant 

la nit (21h-8h).  

 Caldrà garantir que en les actuacions, usos i/o activitats que es derivin del PEPNat, tant 

dins com fora del Parc, es dóna compliment als valors d’una zona de sensibilitat acústica 

alta (A) i a les zones de fora del Parc s’haurà de donar compliment als valors acústics 

establerts a la normativa sectorial i als mapes de capacitat acústica o a la normativa 

municipal que s’escaigui. Alhora, s’estableix com a recomanació l’establiment d’una zona 

de transició a l’espai funcional que es preveurà de sensibilitat B (moderada) per tal que 

esdevingui un espai de transició entre el Parc, de zona de sensibilitat acústica alta (A), i 

les zones urbanes.  

 Regular la velocitat de les vies rodades que travessin les illes de tranquil·litat amb la 

voluntat de minimitzar la pertorbació que es pugui derivar del trànsit. 

 Quan una activitat sigui la causa de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de 

la seva parcel·la, s’hauran de prendre les mesures escaients per minimitzar les seves 

emissions sonores (aïllament en les edificacions on es desenvolupa l’activitat, 

apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la parcel·la, etc.), amb la finalitat de 

mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació. 

 Per tal d’evitar molèsties als veïns, totes les actuacions es duran a terme en horari laboral 

i preferentment en hores diürnes (de 8:00h a 20:00h), evitant sempre qualsevol feina 

durant la nit. 

 Preveure la instal·lació de dispositius d’apantallament acústic si s’estima que, per les 

activitats que es duran a terme, es poden emetre sorolls que afectin a veïns o a zones 

ambientalment sensibles, en especial a la fauna. 

 En el marc d’aplicació del PEPNat, s’adoptaran totes les prescripcions pels sistemes 

d’enllumenat propis de les zones de protecció màxima (E1) en tot l’àmbit del Parc. Alhora, 

es proposa com a recomanació classificar amb la categoria d’E2 (alta protecció) l’Espai 

funcional amb l’objectiu de designar una zona de transició de contaminació lumínica que 

permeti una transició entre el Parc (classificat com a de molt alta protecció E1) i les zones 

urbanes (classificades com a zones de protecció moderada E3). Aquest espai de 

transició hauria de donar compliment als criteris que estableix la normativa per aquestes 

zones d’alta protecció (E2) i permetria evitar els impactes lumínics generats sobre el Parc 

Natural per part dels nuclis urbans adjacents. 
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 En els projectes d’usos i activitats al Parc es definiran els elements d’enllumenat exterior 

a implantar i les seves característiques, d’acord amb la normativa sectorial vigent. Alhora, 

les instal·lacions d’enllumenat exterior hauran de complir amb les condicions que 

estableixi la normativa sectorial vigent, pel que fa a la tipologia de les làmpades i al 

percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció 

de l’horari d’ús i la zona de protecció envers la contaminació lumínica.  

 Abans d’implantar una nova activitat, es planificaran correctament les necessitats 

d’il·luminació en funció del nombre d’usuaris que en faran ús i altres aspectes, evitant 

pertorbacions al medi (intrusió lumínica) i minimitzant els punts de llum i els nivells 

d’il·luminació. 

 Detectar tots aquells fanals de vora d’urbanitzacions o de zones no desenvolupades 

sense apantallament per part d’edificacions i estudiar mesures de tractament específic 

per reduir-ne l’impacte lumínic. 

 Valorar la possibilitat d’adaptar els fanals viaris que se situen fora de zona urbanitzada 

per minimitzar-ne la contaminació lumínica, si més no els més propers a zones crítiques 

per a la connectivitat ecològica i als fondals i rieres, estudiant la possibilitat d’establir una 

gestió intel·ligent per horaris.- 

 Adaptar les zones il·luminades, ja sigui a l’interior del Parc o a les seves vores, per 

controlar el risc d’il·luminació directa i minimitzar la dispersió lumínica a través de la 

instal·lació de pàmpols o mitjançant l’efecte protector de les masses forestals properes. 

 Utilitzar com a camins d’obra el traçat de carreteres actuals, i la xarxa de camins 

actualment existents. 

 Reg periòdic dels camins no asfaltats emprats per la realització de les actuacions i àrees 

utilitzades pel transport de materials i circulació de vehicles. A títol orientatiu es proposa 

una freqüència mínima de: 

- Estiu: dues vegades cada dia 

- Primavera i tardor: una vegada cada dia 

- Hivern: una vegada cada dos dies, segons la humitat ambiental 

 Els camions que transportin terres i altres materials polsosos hauran d’anar sempre 

coberts, assegurant-se que quedi ben tibada per evitar el despreniment de pols o 

partícules sòlides. 

 Els vehicles i la maquinària que participin han de disposar dels corresponents certificats 

CEE i ITV per tal d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de 

soroll es troba dintre dels límits permesos. Així mateix, caldrà garantir el seu bon estat. 

 Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules en les operacions de càrrega, 

descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en 

apilaments, tolves i similars. 

 Es minimitzaran els moviments de terra adaptant les actuacions a la topografia de l’àrea 

afectada, fomentant la integració en l’entorn i maximitzant el balanç zero de terres. 

 Situar les zones d’acopi, zones auxiliars d’obra, parc de maquinaria, etc., lluny de les 

zones amb major presència humana, com és els diversos nuclis urbans, així com de les 

masies i habitatges aïllats i, per altra banda, s’ha d’evitar especialment situar-les 

pròximes a les zones de més alta sensibilitat ambiental. 
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Mesures pels impactes sobre patrimoni cultural 

 Caldrà tenir en compte els elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic i preservar-

lo de tota afectació derivada dels possibles impactes en les actuacions (desbrossaments, 

excavacions, abassegaments temporals, etc.). 

 Garantir la no afectació dels múltiples elements del patrimoni arquitectònic presents dins 

el Parc, a partir de la delimitació dels àmbits d’actuació per tal que no els puguin afectar.  

 En les possibles reformes a executar en elements del patrimoni arquitectònic als quals 

es dotarà de nous usos, garantir que no s’afectaran de cap manera les característiques 

singulars que els han valgut la inclusió a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya i/o al Catàleg de masies i cases rurals. 

 Possibilitar les accions a l’entorn dels elements de valor cultural del Parc (fonts, cabanes, 

etc.) per tal de millorar l’estructura arquitectònica, els seus serveis i el seu manteniment 

i possibilitar accions de millora de l’accessibilitat per afavorir-ne l’ús i la conservació. 

 Incorporar en els projectes de construcció de les actuacions un programa d’actuació, 

compatible amb el pla d’obra, que consideri les iniciatives a adoptar en el cas 

d’aflorament d’algun jaciment arqueològic o paleontològic no inventariat ni localitzat en 

els catàlegs/inventaris ni en les prospeccions. 

 Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni 

Cultural, efectuar un control arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus 

aspectes (desbrossament, excavacions, obertures de camins d’accés a les obres, etc.). 

D’aquesta manera es determinarà la presència o no d’estructures arqueològiques al 

subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i grau de conservació. 

 En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta 

paleontològica, s’atendrà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 En cas que en alguna reforma es prevegi enderrocar part d’edificacions que presentin 

elements de fibrociment amb contingut d’amiant, caldrà donar compliment a la normativa 

sectorial vigent i els residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agència 

de Residus de Catalunya. 

 

Mesures pels impactes sobre les infraestructures i els serveis 

 Respecte les instal·lacions elèctriques, tant en línies d’alta i baixa tensió existents o en 

les noves, així com les instal·lacions d’enllumenat públic i la xarxa de distribució elèctrica, 

es donarà obligat compliment a la normativa vigent aplicable i a les consideracions 

tècniques que se’n derivin. 

 En qualsevol actuació que es realitzi amb afectació al subsòl, es contactarà amb les 

empreses que operen els gasoductes existents al Parc per tal que facilitin els plànols 

d’ubicació de les xarxes i facilitin les precaucions a adoptar en cas que es pugui donar 

una afectació. 

 En futures ampliacions de la xarxa de gasoductes s’haurà de respectar la reglamentació 

vigent aplicable al respecte. 

 Restituir, durant i un cop acabades les actuacions a desenvolupar, els serveis i les 

infraestructures afectats, especialment aquells relacionats amb finques adjacents 
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(accessos, drenatges, etc.), així com accessos principals al Parc i equipaments 

associats. 

 Recuperar l’ús de les superfícies afectades durant actuacions per les àrees d’abocament 

de terres sobrants de l’obra, parcs de maquinària, casetes de personal, etc. Es procurarà 

de recuperar l’ús original d’aquest espai o, en el seu defecte, es valorarà la seva 

restauració com a espai obert, per ser aquest un ús que es vol potenciar en el marc 

d’aplicació del PEPNat. 

 

Mesures en relació al consum de recursos i residus 

 Promoure la implantació d’activitats amb consums energètics baixos, amb autoconsum 

energètic i en continua adaptació (en la mesura del possible) a les millors tecnologies 

disponibles. 

 Les edificacions de parcel·les públiques o privades, sempre que les característiques de 

la construcció ho permetin, hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i de les 

cobertes no transitables i, si és el cas, hauran de preveure els dipòsits per a 

l’emmagatzematge amb les dimensions necessàries per als usos als que es destinaria 

l’aigua (regs i rentats). 

 Utilitzar les cobertes de les edificacions per allotjar panells solars i altres possibles 

elements relacionats amb les instal·lacions de generació d’energia; i valorar la possibilitat 

d’establir cobertes i façanes verdes, per facilitar l’aïllament tèrmic. 

 Als projectes de rehabilitació és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats 

o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) 

o el provinent de la demolició de paviment existent. 

 Sempre que sigui possible en les obres de rehabilitació de les construccions existents 

s’ha de valorar la possibilitat i la idoneïtat de preveure una xarxa de recollida separada 

d’aigües pluvials i aigües residuals, amb l’objectiu de ser utilitzades per a usos que no 

demandin aigua potable (reg, neteja, etc.), així com la implementació d’una xarxa 

separativa d’aigües grises. 

 Considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (plàstic, vidre, 

neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, 

etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, peces de construcció 

prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.), entre d’altres. 

 Preveure per al mobiliari a instal·lar la utilització de materials i productes de llarga durada, 

reutilitzables o reciclables i, en general, que disposin de distintius de garantia de qualitat 

ambiental. 

 Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals i facilitar la disponibilitat 

d’instal·lacions adequades per al seu tractament (tant a les construccions com a l’espai 

públic). 

 Gestionar correctament els residus (especials, no especials i inerts) que es puguin 

generar en el desenvolupament de les actuacions d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de residus. 

 Dur a terme una correcta gestió de residus municipals d’acord amb el model de gestió 

vigent de cada municipi i les seves bases de planificació. 
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 Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar 

en el desenvolupament de les actuacions d’acord amb la normativa vigent en matèria de 

residus. 

 En el cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment 

amb contingut d’amiant, caldrà donar compliment a la normativa vigent aplicable 

respecte les afectacions sobre la seguretat i salut així com a la normativa sobre 

procediments de gestió de residus i aquests residus es gestionaran en instal·lacions 

autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 En relació amb les activitats extractives que es prevegin restaurar mitjançant l’aportació 

de terres externes caldrà donar compliment a la normativa vigent respecte valorització 

de materials naturals excavats per a utilització com a rebliment. 

 Els residus generats per les activitats agràries i ramaderes seran gestionats conforme la 

normativa d’aplicació específica a aquests. 

 Preveure els espais necessaris per a gestionar correctament els residus municipals, com 

per exemple, àrees d’aportació i punts de recollida situades a llocs accessibles del terme 

municipal.  

 La qual cosa implicarà un estalvi energètic i econòmic i, alhora, la transformació d’un 

residu en un recurs (compost). 

 

Mesures pels impactes sobre la mobilitat 

 Restituir, durant i un cop acabades les actuacions a desenvolupar, els accessos afectats, 

especialment aquells relacionats amb finques adjacents i respectant sempre les diferents 

xarxes associades al Parc Natural (microxarxa, recorreguts, GRs, etc.). 

 Fer servir els camins existents per al moviment de la maquinària, garantint sempre que 

no s’impedeix la seva utilització per part dels usuaris i serveis del Parc, i sense afectar 

les seves condicions. 

 

Mesures pels impactes sobre la mitigació i adaptació al canvi climàtic 

 Preveure els recursos tècnics i econòmics necessaris per a dur a terme un correcte 

sistema de monitoratge en relació al canvi climàtic que permeti disposar de dades el més 

acurades possibles per poder adaptar les estratègies i directrius del Parc als escenaris 

previstos. 

 Promoure els sistemes més eficients de mobilitat i limitar i/o restringir l’accés en vehicle 

motoritzat al Parc a aquells sectors més sensibles del Parc, permetent l’accés només als 

veïns de la zona, per tal de disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les 

pertorbacions associades al trànsit. 

 Tenir en compte les mesures que es derivin dels diferents Plans d’Acció per l’Energia 

Sostenible (PAES) dels municipis que conformen el Parc que tinguin relació amb 

Collserola. 

 Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives 

haurà de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en 

compte el següent: 

- Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material fins a la 

seva col·locació. 
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- Prioritzar els productes locals, fabricats o extrets de l’entorn proper. 

- Considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior. 

- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc.) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades. 

 Promoure l’economia circular de productes derivats del sector primari i que seran el 

resultat de l’increment d’agricultura i del nombre de ramats al Parc.  

 Potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de 

gestió sostenible. 

 Seleccionar les espècies agrícoles més adaptades a les noves condicions ambientals i 

climàtiques tot fomentant l’agricultura ecologia i de secà.  

 Potenciar la presencia de ramats de pastura locals com a eina per gestionar el sotabosc 

i reduir el risc d’incendi, el qual anirà augmentant amb l’increment de les temperatures i 

la disminució de les precipitacions.  

 Davant les previsions bioclimàtiques que s’estimen caldrà fomentar la gestió forestal 

activa tant dels boscos amb titularitat pública o privada, i en el casos que sigui necessari, 

pactar una custodia del territori amb les parts interessades per garantir la correcta gestió.  

 En les reformes i rehabilitacions a realitzar a les construccions existents del Parc, així 

com a nous equipaments a implantar a alguns dels àmbits a potenciar, fomentar els 

criteris de construcció sostenible o certificacions d’edificis sostenibles. 

 Promoure l’obtenció als equipaments i resta d’usos als edificis existents del Parc de 

qualificacions d’eficiència energètica que garanteixin un estalvi d’energia i recursos. 

 Prioritzar als edificis i equipaments dins el Parc la instal·lació de sistemes per a la 

generació d’aigua calenta sanitària (ACS), amb la utilització de captadors solars i 

acumuladors, i sistemes fotovoltaics de generació d’electricitat. 

 Prioritzar la instal·lació d’enllumenat de baix consum energètic (làmpades de vapor de 

sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP/LED), mecanismes automàtics 

d’accionament i sistemes de regulació del nivell lumínic. 
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9.  Indicadors ambientals dels impactes de l’aplicació del Pla 

 

En el marc de la redacció del PEPNat i tenint en compte la naturalesa del Pla, basat en una gestió 

dinàmica i adaptativa, és important plantejar una bateria d’indicadors ambientals, complerts i 

representatius, que permetin anar fent el seguiment de l’evolució de la qualitat dels valors del 

Parc i l’encaix de les propostes del Pla. 

El plantejament dels indicadors ambientals del PEPNat té vocacions clarament complementàries: 

 La necessitat de disposar d’una visió amplia de l’estat actual del medi amb dades 

quantitatives per tal de poder avaluar la seva evolució amb el temps i, per tant, l’evolució 

dels valors del Parc. L’anàlisi de les dades també ha de tenir en compte el monitoratge 

ambiental del Parc en termes de canvi climàtic, la qual cosa possibilitarà establir criteris 

de mitigació i adaptació a l’àmbit del Parc pel desenvolupament del Pla. 

 Es planteja per a l’avaluació de l’evolució de determinats paràmetres ambientals i 

socioeconòmics per tal de veure l’encaix de les propostes del Pla, amb els objectius 

ambientals i la seva evolució en el temps. Aquest aspecte està relacionat amb l’aplicació 

de l’escala de seguiment de l’Eina Multicriteri, la qual pretén ser un mecanisme de 

monitoratge de l’estat del Parc, que permeti identificar les possibles situacions del seu 

estat i, per tant, que reconegui la necessitat de rectificar o dur a terme revisions quansky 

l’evolució del medi s’allunyi del model de Parc que planteja el Pla. Així, la informació 

necessària per mesurar bona part dels indicadors plantejats s’obtindrà, sempre que sigui 

possible, de capes integrades en l’Eina Multicriteri. 

 Establir uns indicadors que informin de la gestió que es realitza al Parc, és a dir, que 

permetin analitzar de forma ràpida i precisa quines actuacions es venen desenvolupant 

en el marc del PEPNat, per tal de permetre reaccionar enfront possibles efectes derivats 

d’aquestes i adaptar-s’hi de manera que s’asseguri el compliment dels objectius 

plantejats.  

Amb això, es proposa a continuació una bateria d’indicadors ambientals associats als objectius 

ambientals plantejats al PEPNat, per tal de poder avaluar el seu grau de compliment, així com 

de cara a fer un seguiment dels resultats de l’aplicació de les propostes del PEPNat i l’assoliment 

del model de Parc proposat. La taula també recull el valor de base, referent a l’estat actual, 

sempre i quant s’ha pogut disposar de dades per al seu càlcul, i la tendència desitjada d’evolució, 

així com la periodicitat de càlcul (tot i que aquesta, en última instància i per alguns indicadors, 

estarà supeditada a la disponibilitat de dades actualitzades). 

Per la definició d’aquesta bateria d’indicadors s’han tingut en compte els plantejats al DIE, altres 

estudis de referència13, així com els indicadors proposats al document d’abast de l’òrgan 

ambiental (en aquest cas de la MPGM que acompanya el Pla Especial). 

En línies generals, es considera que els indicadors proposats són: 

 Fàcilment mesurables, de manera que l’òrgan gestor pugui efectuar l’avaluació amb una 

certa agilitat, i sense excessives complicacions de caràcter tècnic. 

 Pràctics i comprensibles, per tal de que puguin assolir de forma efectiva el paper d’eines 

d’informació pública, si s’escau. D’aquesta manera, la seva interpretació ha de ser 

rellevant tant pels quadres tècnics com per les classes dirigents i la ciutadania en general. 

                                                      
13 Quin Parc Natural volem pel futur (Barcelona Regional, 2017); Indicadors de seguiment del projecte LIFE Montserrat 

(http://lifemontserrat.eu/) 
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 Descriptius, integrant el màxim d’informació possible, per tal que un mateix indicador 

sigui explicatiu del major nombre possible d’aspectes ambientals, ja sigui directa o 

indirectament. 

 

Els indicadors es plantegen a dos nivells: a nivell global del Parc i a nivell de finca: 

- Els indicadors a nivell global del Parc permetran fer el seguiment dels objectius 

ambientals plantejats per l’EAE, així com el seguiment previst pel Pla de Vigilància 

Ambiental (veure següent apartat). Aquests indicadors globals han de permetre fer 

el seguiment en clau de gestió de l’estat del Parc a partir d’una lectura integral de 

tots els valors obtinguts i una anàlisi de les dinàmiques que tenen lloc per veure quin 

pot ser el seu origen. Alhora, la identificació de tendències no desitjades ha de 

permetre valorar l’aplicació de mesures correctores i/o altres accions que permetin 

redirigir-les.  

- Pel que fa referència als indicadors a nivell de finca (veure apartat 9.2), i lligat al pla 

de gestió, el propietari haurà de facilitar la informació que l’òrgan gestor estableixi i 

amb la periodicitat marcada. Aquesta informació permetrà, d’una banda, fer el 

seguiment de l’evolució del pla de gestió proposat d’una manera àgil i, de l’altra, 

disposar de dades que nodreixin els indicadors globals del Parc en el sòl privat.  

Els indicadors per sí sols aporten informació però el més rellevant serà la seva interpretació 

relacionant-los per tal d’avaluar dinàmiques i tendències a partir de totes les dades obtingudes. 

En ambdós casos l’òrgan gestor és l’encarregat de fer el càlcul i seguiment de la seva evolució 

a través de l’informe anual.  

El càlcul dels indicadors es durà a terme de manera regular i aquests s’han lligat, sempre que es 

troben associats a una capa d’informació geogràfica, amb les capes que formen l’Eina multicriteri 

del PEPNat (veure Annex 1. Eina multicriteri), possibilitant la seva actualització sistemàtica i 

conjunta amb la de la informació integrada en l’Eina. 
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9.1. Indicadors ambientals globals 

A continuació es presenta una taula resum dels indicadors ambientals plantejats, indicant a quin 

objectiu del PEPNat donen resposta. 

 

Objectiu ambiental Indicador 

1. Conservar i millorar la 
biodiversitat i els hàbitats 

1.1. Riquesa i diversitat d’hàbitats 

1.2. Estat poblacions rapinyaires 

2. Conservar i millorar els 
processos ecològics 

2.1. Proporció de conreus/espais oberts, matollars i àrees forestals 

2.2. Millora de la connectivitat i disminució de la fragmentació 

3. Caracteritzar i valorar els 
serveis ecosistèmics de 
Collserola 

3.1. Serveis d’aprovisionament potencials 

4. Minimitzar els impactes 
sobre el paisatge i conservar 
el patrimoni natural 

4.1. Usos implantats a construccions i finques 

5. Modular i controlar les 
pertorbacions ambientals 

5.1. Afectació per incendis forestals 

5.2. Actuacions de prevenció d’incendis 

5.3. Restauracions ecològiques 

5.4. Nombre d’incidències 

5.5. Freqüentació 

6. Augmentar la resiliència de 
les formacions del Parc 
enfront el Canvi Climàtic 

6.1. Canvis en les propietats dels boscos derivats del Canvi Climàtic 

7. Conservar i millorar els 
processos del medi físic 

7.1. Estat ecològic dels cursos fluvials 

8. Fomentar la mobilitat 
sostenible al Parc 

8.1. Repartiment modal 

9. Convertir Collserola en un 
referent d’educació ambiental 

9.1. Educació ambiental 

9.2. Publicacions científiques 

10. Minimitzar la 
contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 

10.1. Intensitat de trànsit 

Taula 5: Taula resum dels indicadors ambientals 
Font: AMB (2019) 

 

De cara a cercar la coherència i facilitar la comprensió del plantejament dels indicadors en relació 

al Pla, s’ordenen a continuació els indicadors segons si pretenen donar resposta a aspectes 

lligats a: Biodiversitat, Serveis ecosistèmics i paisatge, pertorbacions i educació i divulgació. 

 

Àmbit temàtic 
Tendència 
indicadors 

Objectius ambientals 

BIODIVERSITAT 
Preservar i 
potenciar 

1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats 

2. Conservar i millorar els processos ecològics 

6. Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront 
el Canvi Climàtic 

7. Conservar i millorar els processos del medi físic 

SERVEIS 
ECOSISTÈMICS I 

PAISATGE 

Mantenir i 
millorar 

3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola 

4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el 
patrimoni natural 

PERTORBACIONS Minimitzar 

5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

EDUCACIÓ I 
DIVULGACIÓ 

Promoure 
9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental 

Taula 6: Àmbits temàtics dels objectius ambientals als que van associats els indicadors ambientals. 
Font: AMB (2019) 
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Aquesta bateria d’indicadors és una primera proposta que cal anar completant i/o modificant en 

base a la informació i dades disponibles, així com de les necessitats de coneixement o línies de 

treball del Parc. És important dur a terme aquest seguiment per tal de disposar de dades 

històriques i poder apreciar canvis que ajudin a la presa de decisions i que permetin adaptar la 

gestió del Parc segons el model plantejat. Alhora, el càlcul dels indicadors formarà part del Pla 

de Vigilància Ambiental (veure següent punt) en fase de funcionament i per al seguiment de 

l’evolució dels valors del Parc (veure apartat 10.3.1.).  

Per al càlcul dels indicadors que ho requereixin s’ha fet servir la superfície del parc calculada a 

partir de la capa oficial d’Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) procedent del 

Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) que dona una superfície total 

de 8170,65 ha. Les fonts d’informació per al càlcul dels indicadors que s’han utilitzat són les que 

s’han considerat més adients (quan a informació aportada, escala, rigorositat en l’elaboració, 

freqüència d’actualització, etc.) en el moment de redacció del present informe i s’indiquen 

específicament per a cada indicador a la columna fonts (bases de la Generalitat, del CPNSC, de 

l’AMB, etc.). Tot i que cal prioritzar l’ús de les mateixes fonts i mètode de càlcul per tal de poder 

disposar de dades comparables i d’històrics dels diferents indicadors, en el cas que l’òrgan gestor 

consideri que disposa d’informació més acurada (quan a escala, informació, actualització, etc.) 

caldrà tenir-la en compte. 

En aquest sentit, es considera interessant tenir en compte els treballs que s’estan duent a terme 

des del programa COPERNICUS, projecte dirigit conjuntament per l’Agència Espacial Europea 

(ESA) i per la Unió Europea a través de l’Agència Europea del Medi Ambient, atès que des 

d’aquest programa es pretén registrar una completa i contínua observació terrestre d’alta qualitat. 

Amb això, en aquesta primera proposta d’indicadors, s’han fet servir dades de Copernicus per al 

càlcul de l’indicador sobre fragmentació del terreny i canvi climàtic. En el cas dels indicadors de 

canvi climàtic, a més, si en un futur és possible, es proposa també la integració de bioindicadors 

que tinguin relació amb el Canvi Climàtic a partir dels estudis que es desenvolupen des dels 

serveis tècnics del Parc i que permeten observar amb facilitat canvis ambientals derivats del 

canvi climàtic.  

A continuació es desenvolupa cadascun dels 17 indicadors plantejats, especificant: el mètode de 

càlcul, valors històrics (si se’n disposa), valor de referència (any base 2018), tendències 

desitjades i períodes de seguiment revistos. Es pot donar el cas d’algun indicador que dóna 

resposta a més d’un objectiu alhora, atès que aporta informació interessant per avaluar els 

resultats de l’aplicació del PEPNat en diferents àmbits d’actuació. Quan es dóna el cas, s’indica 

de manera específica (al camp “altres objectius relacionats”) a quins altres objectius dóna 

resposta l’indicador en qüestió per tal de facilitar una anàlisi integrada dels resultats per part de 

l’òrgan gestor. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats 

1.1 Riquesa i diversitat d’hàbitats (indicador subdividit en 2 valors diferents ) 

Riquesa d’hàbitats: núm. 

d’hàbitats al Parc 

- 73 

Núm. hàbitats 

Hàbitats 

CORINE 

1:10.000 INCREMENTAR 

 

Partint de que es vol 

potenciar la 

biodiversitat a 

Collserola, una major 

riquesa i diversitat 

d’hàbitats 

comportaria a priori 

també una major 

riquesa i diversitat 

d’espècies 

associades. 

En funció 

de la 

freqüència 

d’actualitza-

ció de les 

bases 

2 

- 27 

Cartografia 

dels Hàbitats 

de 

Catalunya 

Índex de Shannon-Wiener14: 

Ha= −∑ pi
𝑆
𝑖=1 ln pi 

On: 

S= nombre total d’hàbitats 

pi=ni/N 

ni=superfície de l’hàbitat 

N=superfície total de tots els 

hàbitats 

- 2,8715 

Adimensional 

Hàbitats 

CORINE 

1:10.000 

- 1,93 

Cartografia 

dels Hàbitats 

de 

Catalunya 

                                                      
14 L’índex de Shannon-Wiener és un dels índexs de diversitat utilitzats habitualment en el camp de l’ecologia. Es tracta d’una mesura quantitativa que reflexa quants tipus diferents d’entitats 

(per exemple, tipus d’hàbitats) es troben en un conjunt d’elles i, a més, té en compte com d’igualment repartides es troben en el conjunt (seguint el mateix exemple, quanta superfície ocupa 

cada hàbitat respecte el total de superfície del PNSC). Així, en aquest cas, a major valor de l’índex, hi haurà un major nombre de tipus d’hàbitats i aquests estaran més igualment repartits 

entre el total de la superfície, de manera que caldria esperar una major biodiversitat associada a aquests a escala del Parc. 

15 Utilitzant totes les categories de les columnes UTEXT i TEXT H1 de les taules d’atributs de les capes d’hàbitats CORINE i Hàbitats de Catalunya respectivament. Les capes es dissolen al 

GIS pels camps UTEXT o TEXT H1 obtenint un únic polígon per tipus d’hàbitat i se’n calcula la superfície de cada un. Posteriorment es realitzen els càlculs per obtenir el valor de l’índex de 

Shannon-Wiener  utilitzant els paràmetres que s’indiquen a la taula. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

1.2. Estat poblacions rapinyaires16 

Superfície de les àrees 

potencials per rapinyaires 

identificades pel Consorci del 

Parc Natural de la Serra de 

Collserola i territoris actius per 

espècie 

- 2.972,7817 

Ha 

Territoris 

actius/espècie/any 

CPNSC 

 

 

INCREMENTAR/ 

MANTENIR 

 

 

 

Ja que són espècies 

indicadores de 

biodiversitat, 

interessa l’increment 

o manteniment de la 

seva ocupació i bon 

estat poblacional a 

Collserola. 

 

 

 

Cada any 2 

                                                      
16 En tant que són espècies indicadores de biodiversitat i de qualitat dels hàbitats, per trobar-se al nivell més alt de la cadena tròfica i per ser habitualment sensibles a pertorbacions, s’han 

considerat com a bons indicadors de l’estat de conservació de la biodiversitat i dels hàbitats al Parc. 

17 Superfície total obtinguda del la capa conformada pels buffers de 500 m de radi al voltant de cada niu de rapinyaire detectat dins la superfície del Parc. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 2. Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions 

faunístiques i florístiques del Parc Natural 

2.1. Proporció de conreus/espais oberts, matollars i àrees forestals 

Percentatge de cada tipus 

d’hàbitat o ús/coberta del sòl 

respecte el total de superfície 

del Parc  

- 

7(conreus i espais 

oberts) 

19 (matollars) 

67 (boscos)18 

% 
Usos del sòl 

AMB  

MANTENIR un 

equilibri de les 

cobertes 19 

 

Un major repartiment 

de les cobertes del 

sòl adequat a les 

característiques de 

Collserola 

asseguraria els 

processos ecològics 

associats a cada un 

tipus d’hàbitat i entre 

ells, afavorint fauna i 

flora en regressió al 

Parc, i suposaria una 

major resiliència 

enfront pertorbacions 

ambientals. 

En funció 

de la 

freqüència 

d’actualitza-

ció de les 

capes 

1 

                                                      
18 Es calculen els percentatges de cobertura del sòl respecte el total de superfície del Parc només d’aquestes tres tipologies (conreus + espais oberts, matollars i boscos) sense tenir en compte 

altres cobertures (urbanitzacions, vials, etc.), motiu pel qual de la suma total no s’obté el 100%. 

19 Donat que no és possible establir un valor òptim de proporcionalitat entre cobertes, la lectura dels valors d’aquest indicador ha de ser conjunta amb altres indicadors que poden aportar 

informació sobre dinàmiques i tendències. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

2.2. Millora de la connectivitat i disminució de la fragmentació (indicador subdividit en 2 valors) 

Nombre d’actuacions 

executades de restauració o 

millora de punts crítics per la 

connectivitat ecològica com 

passos de fauna, espais 

degradats amb implicacions 

sobre la connectivitat, etc.20 

- - Núm. CPNSC 

INCREMENTAR 

Un increment en el 

nombre d’actuacions 

enfocades a la 

restauració o millora 

de la connectivitat 

permetrà de restablir 

les funcions 

connectores internes i 

externes del Parc. 

Cada any 1 

Impermeabilització del sòl - 
36,94 (valor del 

2015) 

Superfície amb 

impermeabilització 

major del 50% (ha) 

Impervious-

ness Density 

(IMD) 

COPERNIC

US 

DISMINUIR 

Atès que la 

impermeabilització 

del sòl va lligada a 

construccions o 

infraestructures, 

interessa la seva 

disminució, que 

suposarà també 

major superfície de 

sòl lliure. 

 

Cada 3 

anys 
1, 4, 7 

                                                      
20 Aquest indicador mesura exclusivament el nombre d’actuacions de millora de la connectivitat, pel que caldrà que es vegi complementat amb les determinacions que es derivin del Pla de 

Connectivitat previst i recollit a l’article 5 de la normativa. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de l’aprofitament de recursos i del capital natural 

3.1. Serveis d’aprovisionament potencials21 (indicador subdividit en 3 valors diferents) 

- Caps de bestiar dins el Parc - 
Cabrum: 481 

Oví: 618 
Cap/ha 

CPNSC i 

Centre de la 

Propietat 

Forestal 

(CPF) 

INCREMENTAR 

Un augment de la 

producció primària al 

Parc indicarà una 

major capacitat 

d’oferir serveis 

ecosistèmics 

d’aprovisionament. 

Cada any 1, 2  
-Superfície agrícola dins el 

Parc 
- 257,45 Ha 

-Superfície amb instruments 

de gestió forestal aprovats 
- 588,4822 Ha 

Objectiu 4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

4.1. Usos implantats a construccions i finques (indicador subdividit en 3 valors diferents ) 

- Núm. construccions/elements 

rehabilitats/recuperats 
- - Núm. 

CPNSC 

INCREMENTAR 

L’objectiu és 

recuperar el patrimoni 

cultural del Parc i 

incrementar la sup. 

privada gestionada. 

Cada any 1, 2, 3 - Superfície de finques 

gestionades 
- - Ha 

- % èxit gestió23 - - % 

                                                      
21 Aquest indicador es centra en el Servei ecosistèmic d’aprovisionament donat que es considera que la resta de serveis ecosistèmics (excepte el de regulació) ja quedarien recollits a través 

d’altres indicadors.  

22 Valor corresponent a la superfície de totes les finques amb Instrument d’Ordenació Forestal segons el CPF. A aquest valor s’hi haurà de sumar en el futur també, quan sigui possible, la 

superfície amb Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). 

23 En base a la informació facilitada pels propietaris a l’òrgan gestor calcular el % de finques que porten a terme correctament la gestió de la finca segons el Pla de Gestió presentat. Prèviament 

a l’aprovació dels Plans de gestió, l’òrgan gestor haurà d’haver emès informe favorable de manera que els seus objectius vagin en la línia del compliment dels objectius del PEPNat. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals  

5.1. Afectació per incendis forestals (indicador subdividit en 2 valors diferents ) 

- Nombre d’incendis24 

2010: 30  

2011: 15  

2012: 92  

2013: 41  

2014: 43  

2015: 82  

2016: 165  

2017: 14 

15 25 Núm. 

CPNSC 

DISMINUIR 

 

 

Una disminució en el 

nombre d’incendis i 

en la superfície 

cremada suposarà 

una menor afectació 

per pertorbacions en 

bona part lligades a 

accions antròpiques, i 

que representa un 

major risc sobre el 

Parc. 

Cada any 1, 2. 4 

- Superfície cremada per 

incendis forestals total dins el 

Parc 

2010: 0,56  

2011: 0,58  

2012: 13,89  

2013: 4,39  

2014: 1,75  

2015: 20,89  

2016: 37,20  

2017: 0,46 

1,34 Ha 

                                                      
24 El nombre d’incendis s’obté del nombre d’alarmes i perímetres d’incendi registrats pel cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i recollits a la capa de Cremes històriques. Per 

aquest motiu els valors de les dades històriques poden semblar, a priori, elevats i la lectura de l’indicador es completa amb les ha cremades/any. Les del 17-18 s’han obtingut del CPNSC. 

25 Informació de la capa de Cremes històriques per l’any 2018 no disponible. S’aporta l’obtinguda dels incendis anuals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya, però en el futur la informació s’haurà d’actualitzar amb la capa de Cremes històriques. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

5.2. Actuacions de prevenció d’incendis 

Superfície forestal dins el Parc 

que ha estat objecte 

d’intervencions forestals amb 

l’objectiu de reduir el risc 

d’incendi i/o d’augmentar-ne la 

resiliència. 

2009: 4,44  

2010: 2,81  

2011: 0,20  

2012: 98,94  

2013: 0  

2014: 40,21  

2015: 0,87  

2016: 10,98  

2017: 235,20  

160,6626 ha CPNSC 

 

 

 

 

INCREMENTAR 

 

 

 

Un increment en la 

superfície tractada en 

clau de prevenció 

d’incendis assegurarà 

a priori una menor 

vulnerabilitat a que el 

Parc es vegi afectat 

per aquests. 

 

 

 

Cada any 1, 2, 4 

                                                      
26 Valor corresponent a les actuacions de prevenció d’incendis, obtingut de la capa Franges de protecció del CPNSC (2019) per ser la informació disponible en el moment del càlcul. En el 

futur s’hauran de seguir incorporant  en el càlcul totes aquelles intervencions de prevenció d’incendis, siguin franges o no. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

5.3. Restauracions ecològiques 

Superfície del Parc amb 

projectes executats de 

qualsevol tipus de restauració 

ecològica i paisatgística 

2004: 2,43 

2008-2009: - 

(552 arbres) 

35,3127 ha CPNSC 

 

 

INCREMENTAR 

 

 

Un augment de la 

superfície objecte de 

projectes de 

restauració ecològica 

suposarà una major 

part del Parc en que 

els efectes de les 

pertorbacions 

ambientals s’han 

minimitzat i corregit, 

implicant una menor 

afectació per 

aquestes. 

 

 

 

Cada 5 

anys 
1, 2, 4 

                                                      
27 Hectàrees obtingudes de la suma de la superfície objecte de restauració ecològica com a bosc esclarissat i espai obert a l’explotació de calcàries del Turó de Montcada i de la superfície 

obtinguda per enderrocs de barraques el darrer any (CPNSC, 2018). 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

5.4. Nombre d’incidències 

Nombre d’incidències obertes 

per part de l’òrgan gestor 

6.905 

incidències en 

el període 

1999-2017: 

1999: 72 

2005: 511 

2016: 616 

2017: 215  

565 Núm. CPNSC 

 

DISMINUIR 

 

 

El registre 

d’incidències mostra 

una estimació de les 

problemàtiques que 

tenen lloc a l’àmbit 

del Parc. Tot i que 

està molt lligat als 

recursos tècnics de 

l’òrgan gestor, una 

disminució del 

registre d’incidències 

pot indicar també un 

descens en el 

nombre 

d’afectacions/pertorb

acions sobre l’espai 

protegit. 

 

 

 

Cada any - 
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i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

5.5. Freqüentació 

Nombre de visites que 

accedeixen al Parc 

2,15 milions 

(2009) 
4,72 milions Núm. CPNSC 

MANTENIR 

En tant que es tracta 

d’un parc molt 

freqüentat i 

l’estratègia ecològica 

del Pla preveu una 

potenciació dels 

serveis ecosistèmics 

però amb un 

increment de la 

biodiversitat. 

Cada any 3 

Objectiu 6. Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

6.1. Canvis en propietats dels boscos derivats del canvi climàtic (indicador subdividit en 2 valors diferents ) 

Albedo (white-sky-albedo) - -28 
% de radiació solar 

reflectida (0-1) 

Surface 

Albedo 

COPERNI-

CUS 

MANTENIR  

Alteracions en 

l’albedo de la terra 

poden ser 

conseqüència de 

l’escalfament global 

i/o de canvis en la 

tonalitat cromàtica 

dels sòls. 

Cada any  

                                                      
28 El valor base d’aquest indicador, així com els valors històrics, es calcularan segons els criteris més adients estimats pels serveis tècnics del CPNSC, atès que es disposa d’un gran volum 

d’informació. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Tipus de fulla dominant 

(coníferes – planifolis) (DLT)29 
2012: 6,35 2,98 (valor del 2015) 

Raó núm. píxels 

coníferes/planifolis 

Dominant 

Leaf Tipe 

COPERNI-

CUS 

MANTENIR un 

equilibri del tipus de 

fulla30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En funció 

de la 

freqüència 

d’actualitza-

ció de les 

bases 
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Text refós 

Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 7. Conservar i millorar els processos del medi físic 

7.1. Estat ecològic dels cursos fluvials 

Índex ECOSTRIMED dels 

cursos fluvials estudiats dins el 

Parc, que integra tant la 

qualitat biològica de l’aigua 

com la qualitat del bosc de 

ribera 

- R. De 

Vallvidrera: 

2014: Moderat 

(3) 

2015: Bo (2) 

2016: Bo (2) 

- R. De Can 

Bova: 

2016: Molt bo 

(1) 

- R. de St. 

Cugat: 

2014: Moderat 

(3) 

- R. de Vallvidrera: 

Bo (2) 

 

- R. de Can Bova: 

Bo (2) 

- 

ECOSTRI-

MED 

(informe 

2017) 

 

MILLORAR 

 

Una millor valoració, 

segons un mètode 

que integra factors 

biològics i de qualitat 

del bosc de ribera, 

permetrà avaluar que 

els processos del 

medi físic, 

representats en bona 

part per la 

funcionalitat dels 

sistemes hídrics, 

s’estan donant 

adequadament. 

 

Cada any 1, 2, 3, 4 

                                                      
29 Valor calculat a partir de la capa ràster amb una definició de píxel de 20x20 m de COPERNICUS, a partir del comptatge del nombre de píxels de cada tipus de fulla dominant. (consultable 

a https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests). 

30 Donat que no és possible establir un valor òptim de proporcionalitat entre tipus de fulla, la lectura dels valors d’aquest indicador ha de ser conjunta amb altres indicadors que poden aportar 

informació sobre dinàmiques i tendències. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

8.1. Repartiment modal 

Distribució dels 

desplaçaments al Parc segons 

el mode de desplaçament 

utilitzat, obtingut a partir de 

controls efectuats als punts 

d’informació i equipaments 

existents. 

- 

35,14 a peu 

11,96 en bicicleta 

9,96 transport 

públic 

42,66 vehicle 

privat31 

% 

Controls 

equipaments 

Parc 

INCREMENTAR 

l’accés amb modes 

de transport més 

sostenibles i disminuir 

l’accés en vehicle 

privat al Parc 

suposarà una 

reducció en tots els 

impactes directes i 

indirectes generats 

per la mobilitat. 

Cada any 5, 6 

Objectiu 9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la 

divulgació de l’espai i dels seus valors i el foment de la participació ciutadana 

9.1. Educació ambiental 

Nombre d’activitats d’educació 

ambiental, difusió dels valors 

naturals del Parc, etc. 

realitzades dins del Parc, ja 

sigui per part del CPNSC o 

d’entitats externes, i nombre 

d’usuaris participants. 

- - Núm. CPNSC 

INCREMENTAR 

Un nombre creixent 

d’activitats d’educació 

ambiental serà positiu 

per la difusió dels 

valors del PNSC i 

com a plataforma de 

coneixement. 

Cada any 1, 2 

                                                      
31 Aquests valors de referència s’han obtingut a partir de l’estudi de mobilitat (Annex 5. Estudi de mobilitat). Tanmateix, en un futur es proposa valorar aquest indicador a través d’enquestes 

als usuaris o controls als equipaments del PNSC. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

9.2. Publicacions científiques 

Nombre d’estudis científics 

publicats32 segons tipologia 

que s’han desenvolupat a 

Collserola en camps com 

l’ecologia forestal, els serveis 

ecosistèmics, la conservació 

de la biodiversitat 

2013: 2 

2014: 1 

2015: 1 

2017: 3 

- Núm. CPNSC 

 

 

INCREMENTAR 

 

 

Un nombre creixent 

d’estudis científics, 

tant desenvolupats 

des del CPNSC com 

externs, serà positiu 

pel coneixement de la 

Serra de Collserola i 

alhora ajudarà a 

difondre’n els seus 

valors ecològics. 

 

 

 

 

 

Cada any 1, 2 

                                                      
32 Tant els que s’encarreguen externament com els que es duen a terme per part de l’òrgan gestor. 
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Càlcul 

Valors de referència 

Unitats Font Tendència desitjada 
Període de 

seguiment 

Altres 

objectius 

relacio-

nats Històric Base (2018) 

Objectiu 10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica i racionalitzar les infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals 

10.1 Intensitat de trànsit (indicador subdividit en 2 valors diferents ) 

- Intensitat mitjana diària (IMD) 

de les carreteres que passen 

per dins del Parc Natural i de 

la C-1633 

- 29.528 Núm. 
Pla 

d’aforaments 

de la 

Direcció 

General 

d’Infraestruct

ures de 

mobilitat del 

DTES 

DISMINUIR 

Una reducció del 

trànsit i del % de 

pesants que circula 

per les principals 

infraestructures 

viàries que travessen 

el Parc (tot i no 

formar-ne part) 

suposarà una 

reducció de tots els 

impactes i 

externalitats que se’n 

deriven. 

Cada any 1, 4, 5, 6 

- Percentatge de vehicles 

pesants de les carreteres que 

passen per dins del Parc 

Natural i de la C-16 

- 0,7534 % 

Taula 7: Indicadors ambientals del PEPNat. 
Font: AMB (2019) 
 

                                                      
33 Tot i que la C-16 no es troba dins del Parc, s’ha valorat incloure-la a l’indicador donat que es disposa de dades i en tant que és l’eix viari principal que passa per la Serra de Collserola i, per 

tant, la circulació per aquest és una de les fonts principals d’emissions de gasos i de soroll al Parc. 

34 Tant la IMD com el % de pesants s’han obtingut a partir de la mitjana de les dades aportades sobre els 4 trams de la carretera C-16 que es troben dins la Serra de Collserola, segons el Pla 

d’aforaments de l’any 2016, atès que no es disposa de dades de la resta de carreteres del Parc. Tanmateix, si s’inclou informació de la resta de carreteres que passen pel Parc en futures 

versions del Pla d’aforaments, aquesta s’haurà d’incloure també per al càlcul d’aquest indicador. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

9.2. Indicadors ambientals a nivell de finca 

Tal com s’ha començat a apuntar a la part introductòria d’aquest apartat, els indicadors a escala 

de finca tenen la vocació de facilitar a l’òrgan gestor el seguiment dels plans de gestió de finca, 

lligats al desenvolupament de nous usos, alhora que a disposar d’informació en sòl privat per al 

càlcul dels indicadors a nivell global de Parc.  

 

9.2.1. Seguiment del Pla de gestió 

D’una banda, per al seguiment dels Plans de Gestió establerts a nivell de finca, l’òrgan gestor 

sol·licitarà informació al promotor que li permetrà avaluar l’evolució del pla de gestió de la finca 

establert i identificar si es dóna alguna incidència a corregir. Aquesta informació s’haurà d’anar 

actualitzant per part del promotor amb la periodicitat que estableixi l’òrgan gestor. 

Tot i que aquestes preguntes podran ser concretades per l’òrgan gestor en funció del que resulti 

més interessant segons cada pla de gestió de finca establert, a continuació es fa una proposta 

de preguntes a respondre pel promotor i la relació amb els indicadors ambientals globals del Pla.  

 

Indicador Preguntes Respostes Periodicitat 

2.2. Millora de la 

connectivitat i 

disminució de la 

fragmentació 

- Es faran actuacions de neteja o desmantellament 

d’estructures que puguin impedir el pas a 

fauna? De quin tipus (acumulació de runes o 

deixalles, tanques, coberts abandonats...)?  

- Sobre quina superfície estimada s’actuaria? 

Nombre i tipus 

d’actuacions 

 

ha 

Anual 

4.1. Usos 

implantats a 

construccions i 

finques 

- Quin nombre de construccions es preveu que 

siguin rehabilitades/recuperades? 

- Quina superfície de la finca serà gestionada 

activament? 

- Quin ús s’implantarà (forestal/agrícola/rama-

der/conservació, ...)? 

 

Núm. construccions 

 

ha 

 

Tipus d’ús 

 

Anual 

5.2. Actuacions 

de prevenció 

d’incendis 

- Quines actuacions de prevenció d’incendis es 

faran a la finca (franges camins o 

construccions/estassades/aclarides/podes)? 

- Quina superfície abastaran aquestes actuacions? 

Tipus d’actuacions 

 

 

 

ha 

 

Anual 

5.3. 

Restauracions 

ecològiques 

- Es faran actuacions que impliquin una recuperació 

o millora del paisatge i/o d’ecosistemes?  

- Quina superfície abastaran aquestes actuacions? 

Sí/No  

 

ha 

Anual 

5.5. Freqüentació - Nombre de visites anuals Núm. visitants Anual 

8.1. Repartiment 

modal 

- Quines previsions sobre freqüència d’accés es 

tenen?  

- Amb quins mitjans de transport? 

 

% de mitjans de 

transport amb els que 

s’accedeix a la finca 

 

Anual 
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Indicador Preguntes Respostes Periodicitat 

9.1. Educació 

ambiental 

- Es preveuen activitats d’educació ambiental o de 

difusió dels valors del Parc? Explica-les 

breument. 

- Quin nombre de destinataris tenen? 

Sí/No, relació 

 

Núm. destinataris 

Anual 

9.2. Publicacions 

científiques 

- Es portaran a terme estudis científics amb la 

finalitat de publicació científica? 

- En quin camp (Ecologia forestal/agrosistemes/ 

serveis ecosistèmics/ conservació de la 

biodiversitat)? 

 

Sí/No 

 

Tipus de camp 

Cinc anys 

Taula 8: Proposta de preguntes pel seguiment a nivell de finca i relació amb els indicadors. 

Font: AMB (2019) 

 

9.2.2. Aportació de dades pels indicadors globals 

A partir de la informació anterior obtinguda per part de l’òrgan gestor, així com d’altra que aquest 

pugui sol·licitar al promotor en relació a l’ús establert, es podran calcular alguns indicadors a 

nivell de finca que permetran enriquir els indicadors globals. Així, en els casos dels indicadors 

pels quals sigui possible, serà útil efectuar el càlcul dels mateixos que els plantejats a escala 

global però a escala de finca, treballant les mateixes capes que les plantejades a aquests però 

tenint en compte com a límit cada una de les finques amb Plans de gestió aprovats i informació 

més detallada segons les activitats implantades. Així, les dades es dividiran per la unitat de finca 

en comptes de per la superfície total del Parc, i amb la informació més detalla que es disposi es 

podrà avaluar a aquesta escala l’evolució de les característiques del terreny en relació a les 

tendències desitjables i en relació als objectius establerts al PEPNat. 

Aquest enfoc permetrà a l’òrgan gestor observar desajustos que es puguin produir pel que fa als 

objectius del PEPNat, a escales més petites i precises que tota la superfície del Parc i en sòl de 

propietat privada i, per tant, suposarà una informació complementària als indicadors globals que 

els doti de més sentit. A més, el fet de calcular-se per unitat de finca a espais on en principi 

existirà una gestió activa, podrà permetre una adaptació ràpida al que es consideri més adient 

pel correcte desenvolupament de les activitats i en relació al seu entorn. 

Tot i que s’ha de tenir en compte que aquests càlculs només es podran fer un cop es comencin 

a desenvolupar i implantar-se els Plans de gestió, es fa una proposta inicial de quin quins poden 

ser els indicadors globals que es poden calcular també per unitat de finca, corresponents als que 

tracten dades espacials provinents de fonts a escales prou fines com per mantenir el seu detall. 

En una primera proposta, es considera que seran els següents: 

- 1.1. Riquesa i diversitat d’hàbitats 

- 1.2. Estat poblacional rapinyaires 

- 2.1. Proporció de conreus/espais oberts, matollars i àrees forestals 

- 3.1. Serveis d’aprovisionament potencials 

- 5.1. Afectació per incendis potencials 

En quant a la tendència desitjada, tot i la diferència d’escala, s’haurà de tenir en compte la que 

s’estableix als indicadors globals per tot el Parc tot i que, com és obvi, no sempre es podrà donar 

una correspondència degut a les tipologies de les activitats que s’implantin a cada finca. En canvi, 

no es podrà disposar dels valors de referència fins que no es comencin a redactar els Plans de 

gestió de cada finca ja que aquests no seran equiparables als considerats pel total del Parc.  
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Text refós 

10. Programa de Vigilància Ambiental 

 

La legislació per a l’avaluació de plans i programes demana l’establiment de mesures de 

supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució d’una actuació, i aquestes 

mesures s’han de recollir en un programa de vigilància ambiental (PVA). 

El PVA, per tant, ha de permetre avaluar el desenvolupament de les diverses actuacions ja 

previstes pel Pla Especial, que s’haurien de dur a terme en els períodes que es defineixen en el 

marc d’aplicació del PEPNat, tal com estableix el propi Pla, i en les que es puguin anar plantejant 

al llarg dels anys.  

En aquest cas, es proposa un sistema de seguiment ambiental basat en l’emissió d’informes en 

els quals, a més de verificar-se si les actuacions previstes per cada període establert s’han dut a 

terme o no, s’avaluaran els resultats obtinguts de la seva execució, en funció dels indicadors 

ambientals establerts a l’apartat 9. Indicadors ambientals dels impactes de l'aplicació del Pla. En 

aquest cas, es proposa un sistema de seguiment ambiental basat en l’emissió d’informes els 

quals, a més de verificar-se si les actuacions previstes per cada període establert s’han dut a 

terme o no, s’avaluaran els resultats obtinguts de la seva execució, en funció dels indicadors 

ambientals establerts al present EAE. En aquest sentit, l’òrgan gestor del Parc serà el 

responsable del seguiment del PVA i dels informes que s’elaborin en el seu marc. Així, amb una 

periodicitat quinquennal s’haurà d’emetre un informe en el que es recullin els resultats dels 

diferents seguiments establerts en aquest PVA, que s’haurà de fer arribar a l’òrgan ambiental i 

posar a disposició del públic pels canals adequats. Aquest informe haurà de contenir els resultats 

obtinguts del seguiment global, dels àmbits de control i dels projectes específics desenvolupats 

dins del PNSC. 

D’aquesta manera, i tal i com s’especifica a continuació, caldrà realitzar visites d’inspecció, 

redactar els corresponents informes i llibres d’assistències, suggeriments i incidències 

ambientals per informar del seguiment dels diferents projectes i actuacions que es puguin 

desenvolupar. 

Per últim, la vigilància ambiental ha de donar garantia de que el desenvolupament i 

execució/implantació del PEPNat no suposarà impactes imprevistos. En aquest sentit, en cas 

d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà definir i aplicar les mesures correctores 

necessàries. 

El seguiment ambiental proposat en el cas concret del PEPNat es donarà per diferents fases: 

 Fase de planejament (apartat 10.1) 

 Fase d’implementació: 

o Seguiment de l’evolució dels valors del Parc (apartat 10.2.1.) 

o Seguiment d’àmbits concrets (apartat 10.2.2.) 

o Seguiment de l’execució de les actuacions (apartat 10.2.3.) 

 

 

10.1. Fase de planejament 

El procés d’avaluació ambiental estratègica del Pla Especial esdevé en si mateix una mesura de 

supervisió i control en tant que des del moment inicial es tenen en compte els aspectes 

ambientals a l’hora de definir la proposta. La metodologia implica la supervisió progressiva (en 

les diferents fases del planejament) i triplicada (per part dels redactors del Pla amb perfil 
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ambiental, dels redactors de la documentació ambiental i per part de l’òrgan ambiental) del grau 

d’incorporació dels criteris ambientals a la documentació del Pla i la que l’acompanya. 

El desenvolupament del PEPNat requerirà de diversos projectes i programes, que hauran d’haver 

incorporat tots ells les consideracions ambientals pertinents. Aquests projectes seran 

bàsicament, i com a mínim, els següents: 

 Programes de restauració ecològica i/o paisatgística d’espais naturals degradats o a 

recuperar, en especial els que fan referència a la millora de la connectivitat, el tractament 

dels horts marginals o de les diverses activitats extractives existents dins del Parc. 

 Projectes de recuperació / rehabilitació de sòls degradats. 

 Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i plans tècnics de gestió forestal 

enfocats a la prevenció d’incendis, execució de franges de protecció, tractaments 

sanitaris, etc. 

 Projectes de les obres i actuacions menors a realitzar als àmbits específics on es vulgui 

potenciar el seu ús públic, millorar l’estat actual d’accessos i infraestructures presents, 

etc.  

 Projectes de rehabilitació/reforma de construccions existents per tal d’adaptar-les als 

nous usos a implantar, així com del condicionament del seu entorn i els plans de gestió 

de les finques. 

 Possibles projectes d’enderroc d’edificacions i/o altres instal·lacions. 

 

 

10.2. Fase d’implementació o funcionament 

S’entén per fase d’implementació o funcionament quan, un cop aprovat definitivament, comenci 

l’aplicació del Pla. Amb això, el Pla de vigilància ambiental en fase d’implementació es planteja 

a tres nivells: 

 Seguiment de l’evolució dels valors del Parc: es preveu un seguiment a mig – llarg 

termini de l’evolució dels efectes de les propostes del Pla en relació als valors del Parc 

a dos escales: a nivell de tot el Parc i a nivell de les finques privades. 

 Seguiment d’àmbits concrets: es preveu un seguiment de possibles impactes que 

puguin afectar àmbits identificats com a més sensibles. 

 Seguiment de l’execució de les actuacions: es preveu un seguiment a curt termini 

relacionat amb l’execució de les actuacions concretes previstes pel Pla que es portin a 

terme. 

 

10.2.1. Seguiment de l’evolució dels valors del Parc 

Com s’ha dit, aquest seguiment es portarà a terme amb la bateria d’indicadors proposats a 

l’apartat 9 del present EAE i pretén, amb la màxima freqüència possible i, sempre que es pugui, 

anualment, disposar d’informació que permeti veure l’evolució dels valors del Parc en relació al 

desenvolupament de les propostes del Pla.  

Aquest seguiment, plantejat a dues escales (a nivell global del Parc i a nivell de les finques en 

les que s’implementen nous usos), ha de permetre replantejar les estratègies, a mig/llarg termini, 

per tal de reconduir tendències no desitjades o que no estiguin alineades amb l’estratègia 
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ecològica del Pla. A més, el seguiment dels indicadors a escala de finca ha de poder permetre 

també veure si s’està complint degudament el Pla de gestió aprovat o si, tot i que s’estigui 

complint, no és adient pel compliment dels objectius del PEPNat. 

Cal recordar que l’ús dels indicadors com a mecanisme de seguiment durant la fase de 

funcionament del PEPNat anirà incorporat, en la mesura del possible, a l’Eina multicriteri del Pla. 

L’Eina multicriteri, com a instrument de gestió del PNSC, permet que aquesta avaluació sigui 

sistemàtica i continuada i que l’actualització dels valors de cada indicador es reculli de manera 

àgil als informes emesos del Programa de Vigilància Ambiental, segons la freqüència que tingui 

sentit en relació a cada un d’ells, tal com s’ha establert al corresponent apartat. 

Alhora, els indicadors permeten anar fent seguiment d’altres processos que poden tenir lloc al 

Parc, i afectar-ne els seus valors, i que no estan relacionats directament amb les propostes del 

PEPNat, com per exemple l’evolució dels escenaris del Canvi Climàtic. 

En aquest cas concret del Canvi Climàtic, el Pla proposa un sistema de monitoratge mitjançant 

indicadors que hi tenen relació del programa COPERNICUS, dirigit conjuntament per l’Agència 

Espacial Europea (ESA) i per l’Agència Europea del Medi Ambient de la Unió Europea, doncs 

aquest programa ha de pretendre registrar una informació completa i actualitzada amb alta 

freqüència a partir d’informació terrestre d’alta qualitat obtinguda a partir de satèl·lit. 

Addicionalment, si en un futur és possible, es proposa també la integració de bioindicadors que 

tinguin relació amb el Canvi Climàtic a partir dels estudis que es desenvolupen des dels serveis 

tècnics del Parc i que permeten observar amb facilitat canvis ambientals derivats del canvi 

climàtic. L’objectiu és fer un seguiment dels canvis ambientals importants publicant els resultats 

d’aquest a un informe d’efectes del Canvi Climàtic al Parc Natural, anual els primers 3 anys i 

posteriorment quinquennalment. En l’informe s’establiran, a més, les mesures per tal d’adaptar-

se als canvis identificats. Paral·lelament, s’hauran d’identificar els hàbitats i espècies més 

vulnerables a aquests canvis i establir actuacions per augmentar la seva resiliència. 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els ajuntaments i/o altres possibles 

organismes implicats hauran d'emetre aquest informe global sobre l'efectivitat de les mesures 

ambientals previstes i de les incidències detectades, essent el principal responsable de l’emissió 

efectiva d’aquests informes l’òrgan gestor del Parc. 

 

10.2.2. Seguiment d’àmbits concrets 

A banda del seguiment dels valors globals del Parc es preveu un sistema de seguiment per a 

àmbits concrets identificats com a de més rellevància ambiental o major sensibilitat, basat en 

l’emissió d’informes de seguiment. 

1. Es farà un seguiment de: 

 L’efectivitat de les mesures previstes en els projectes d’actuació: al cap d'un any de la 

finalització de les diferents actuacions. 

 La consolidació de les diferents actuacions i usos. Al cap de 5 anys. A més, i de forma 

especial, aquest informe es centrarà també en la quantificació del grau d’assoliment dels 

objectius plantejats pel PEPNat a partir dels indicadors establerts.  

 Després de la finalització de les actuacions. Informe quinquennal des de la finalització de 

les intervencions. 

2. Els informes hauran de incloure el seguiment dels elements o vectors ambientals del Parc 

descrits anteriorment a l’apartat 3 de diagnosi ambiental.  
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3. Els efectes derivats de les actuacions concretes que tinguin repercussió sobre els indicadors 

plantejats a l’apartat 9 seran recollits convenientment per part de l’òrgan gestor del PNSC 

per tal de poder fer el seu corresponent seguiment. 

 

A la següent taula es presenten unes accions de control a partir dels elements o vectors 

ambientals del Parc. Caldrà tenir en especial consideració els espais de vora en els que es 

preveu concentrar la freqüentació de manera que poden esdevenir àmbits amb majors pressions. 

 

Per a cada àmbit concret, o àmbit de control, es presenten: unes accions, el detall de l’abast que 

tindran aquestes i la periodicitat amb la que s’han d’aplicar els informes de control. L’objectiu és 

garantir el seu correcte seguiment: 
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Àmbit de 

control 
Accions de control Abast Periodicitat 

Control dels 

impactes sobre el 

relleu i la hidrologia 

- Garantir la inclusió de les directrius de la guia 

tècnica de l’ACA en tots aquells projectes i 

actuacions previstes i futures. 

- Control de l’aplicació de les mesures establertes 

pel relleu i pel sistema hídric.  

- Control del drenatge natural de les aigües 

superficials i subterrànies.  

- Assegurar la no afectació del relleu, en les zones 

pròximes a les actuacions previstes i futures. 

Cursos fluvials i 

zones pròximes 

als aqüífers. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment 

quinquennalment 

Control dels 

impactes sobre la 

geologia i 

l’edafologia 

- Control de la pressió associada en els espais 

d’interès geològic.  

- Assegurar la no alteració de les zones d’interès 

geològic. 

- Garantir l’aplicació de mesures per tal de reduir el 

risc d’erosió i la contaminació dels sòls. 

- Elaboració d’un Pla amb la finalitat de recuperar 

l’ús original d’aquells abocadors clausurats. 

Tota la superfície 

del Parc, 

sobretot les 

zones d’interès 

geològic. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment 

quinquennalment 

Control dels 

impactes sobre 

biodiversitat 

- Control de l’aplicació de les mesures per la fauna 

i la flora descrites durant les obres i posteriorment 

per tal de protegir la biodiversitat. 

- Assegurar la no afectació de zones sensibles o 

d’interès en les actuacions previstes i futures. 

- Garantir la utilització, exclusiva, d’espècies 

autòctones en les actuacions de revegetació.  

- Gestionar les restes vegetals, procedents dels 

treballs de desbrossa, correctament. 

- Establir i, millorar, els passos de fauna. 

Tota la superfície 

del Parc, en 

especial aquelles 

zones sensibles 

o d’interès. 

Informes anuals  

Control dels 

impactes sobre la 

connectivitat 

ecològica 

- Control de les actuacions per la millora de la 

connectivitat, a través del compliment de les 

mesures descrites. 

- Garantir la no afectació dels Espais d’interès 

connector. 

Tota la superfície 

del Parc i l’Espai 

funcional 

adjacent. 

Informes anuals  

Control dels 

impactes sobre el 

paisatge 

- Garantir que les actuacions que es duran a terme 

contemplaran la integració del paisatge. 

- Assegurar la conservació dels trets distintius i 

dels valors del paisatge.  

- Control de la restauració posterior de les zones 

amb actuacions.  

Tota la superfície 

del Parc 

afectada 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment 

quinquennalment 

Control dels 

impactes sobre els 

riscos naturals 

- Assegurar el compliment de les mesures 

descrites durant les actuacions per reduir els 

riscos. 

Tota la superfície 

del Parc, en 

especial aquelles 

zones sensibles. 

Informes anuals 
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Control dels 

impactes sobre la 

contaminació 

atmosfèrica, 

acústica i lumínica 

- Control de l’aplicació de les mesures per la 

reducció de la contaminació lumínica.  

- Seguiment de les mesures aplicades pel control 

de la contaminació acústica, mitjançant un 

seguiment del control del soroll generat en 

aquells espais prèviament detectats, com els 

trams viaris o activitats puntuals. 

- Control de l’aplicació de mesures per minimitzar 

l’emissió de pols. 

Tota la superfície 

del Parc i l’Espai 

funcional 

adjacent.  

Informes anuals 

Control de 

l’impacte sobre el 

patrimoni cultural 

- Verificar el manteniment dels seus valors 

singulars durant les intervencions per tal de dotar 

de nous usos les construccions patrimonials.  

- Garantir la correcta gestió dels residus associats 

durant les obres de restauració. 

- Assegurar la incorporació d’un programa 

d’actuació que consideri les actuacions a realitzar 

en cas de l’aflorament d’un jaciment arqueològic 

o paleontològic.  

Tot l’àmbit 

d’intervenció 
Informes quinquennals 

Control de 

l’impacte sobre les 

infraestructures i 

els serveis 

- Identificar aquells espais que han estat afectats 

per les actuacions. 

- Restaurar els espais, prioritzant recuperar el seu 

ús original o com a espai obert. 

Tot l’àmbit 

d’intervenció 
Informes quinquennals 

Control sobre el 

consum de 

recursos i residus 

- Control de l’aplicació de les mesures pel que fa la 

recollida de les aigües.  

- Control de l’aplicació de les mesures descrites 

sobre l’eficiència energètica i les energies 

renovables.  

- Incentivar el reciclatge així com l’ús de materials 

reciclats durant l’execució de les actuacions 

previstes. 

Tota la superfície 

del Parc. 
Informes anuals. 

Control de 

l’impacte sobre la 

mobilitat 

- Assegurar la restauració del espais modificats 

durant les actuacions a desenvolupar.  

- Analitzar la mobilitat associada al parc 

anualment. 

Tota la superfície 

del Parc, 

sobretot en la 

xarxa viaria i de 

camins del Parc.  

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment 

quinquennalment 

Control dels 

impactes sobre la 

mitigació i 

adaptació al canvi 

climàtic 

- Garantir la implantació de les mesures descrites 

- Redactar i posar en vigència el pla de monitoreig 

pel canvi climàtic.  

Tota la 

superfície. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment 

quinquennalment 

Taula 9: Àmbit i accions de control a partir dels elements o vectors ambientals del Parc 

Font: AMB 

 

10.2.3. Seguiment de l’execució de les actuacions 

Aquesta fase es refereix estrictament a l’execució física de les actuacions, projectes, etc. que es 

podran desenvolupar dins el marc del PEPNat. Així, tot i que aquestes es faran durant la 

implementació – o funcionament - del Pla, no és objecte d’aquest apartat el seguiment dels seus 

efectes a mig o llarg termini i en referència als valors del Parc (veure apartat anterior) sinó de 

l’execució de les actuacions en concret. 
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Durant la fase d’execució de les actuacions plantejades als diferents àmbits inclosos en el 

PEPNat, es planteja el desenvolupament d’un PVA per cada un per tal d’assolir els següents 

objectius:  

 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els paràmetres 

de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

 Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i correctores 

previstes en el present estudi i en els futurs projectes d’actuació/execució. 

 Identificar possibles nous impactes no previstos inicialment al present document. 

 Si s’observa que els impactes finals són superiors als previstos, o si les mesures 

proposades són insuficients per pal·liar els seus efectes, proposar noves mesures 

correctores que minimitzin dits impactes. 

 Proporcionar, sempre que sigui possible, resultats específics pel que fa als valors 

d’impacte assolits pels indicadors afectats respecte dels previstos, determinant els 

paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període d’aplicació i els 

llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres. En cas de donar-se actuacions 

simultàniament en el temps, amb les mateixes característiques i preferentment de forma 

propera en l’espai, es podrà desenvolupar un PVA que contempli diverses actuacions 

alhora, sempre que es garanteixi l’assoliment dels objectius. 

Amb tot, cal tenir en compte que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de l’aplicació de 

les mesures preventives i correctores proposades, doncs aquesta tasca correspon a la direcció 

d’obra de cada projecte, sinó al seguiment i control de l’eficàcia de les mateixes. 

S’establirà, per aquest seguiment, una metodologia de treball sistemàtica, adaptada 

específicament als diferents condicionaments de les actuacions previstes, de manera que quedi 

garantit el control exhaustiu de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervinguin 

i/o es vegin afectats pels diferents projectes durant la fase d’execució. 

Així, el PVA es desenvoluparà en dues fases: 

 Fase 1: constatació de l’estat preoperacional o replanteig de l’actuació a desenvolupar. 

 Fase 2: seguiment i control d’impactes durant la fase d’execució. 

L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment control de l’avanç i el ritme dels 

treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’actuacions, analitzant la 

seva repercussió sobre el planejament general del Parc i proposant solucions coordinades a 

possibles problemes identificats, de forma coordinada amb la resta de treballs derivats del 

planejament. 

Sempre que sigui necessari i durant el temps de les intervencions (es proposa mensualment), 

s’informarà a l’administració competent sobre les conclusions d’aquest seguiment. 

A més, es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment l’estat 

i el grau de compliment i aplicació de les mateixes i, en cas d’ineficàcia de les actuacions 

preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves mesures correctores. 

De totes les actuacions derivades del control i vigilància, es reflectiran o extractaran els resultats 

als informes corresponents, tal com es detalla a continuació: 

 Informes sistemàtics: 

Seran de periodicitat mensual, i hauran de recollir tots els incidents succeïts durant aquest 

període sobre el medi, així com les visites, descripció de les mesures correctores realment 
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executades, modificacions, resultats del control i qualsevol altre assumpte que, amb 

caràcter sistemàtic, proposi la direcció d’obra. Aquests informes inclouran fitxes de 

seguiment amb les següents característiques: medi afectat, impactes provocats, mesures 

correctores, efectivitat qualitativa de la correcció, etc. 

 Informes ocasionals: 

Abans de l’inici de l’actuació s’emetrà un informe que verifiqui el compliment de les 

mesures generals previstes durant el replanteig de l’obra. Abans de l’emissió de l’acta de 

recepció provisional de les obres, s’emetrà un informe sobre les actuacions realment 

executades, especialment les relatives a la protecció de la vegetació i la fauna, dels 

hàbitats d’interès i dels espais importants per la connectivitat, de la xarxa hidrogràfica i de 

les possibles restauracions de les diferents superfícies afectades per les obres. 

 Informes semestrals: 

Durant la fase d’execució de les diverses actuacions al Parc, s’emetran informes 

semestrals relatius a l’evolució de les actuacions i al funcionament i idoneïtat de les 

mesures correctores aplicades a l’obra, referents a les actuacions als àmbits específics del 

Parc, rehabilitació/reforma de construccions, plans de gestió forestal i de l’hàbitat, etc., així 

com d’altres que puguin resultar d’interès. 

 Informes especials: 

S’emetrà un informes especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals que 

impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc en fase d’execució de les 

actuacions. 

 Llibres d’assistències, suggeriments i incidències ambientals: 

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de seguiment 

ambiental a les actuacions i serà part integrant del llibre d'incidències de l'obra. En el 

mateix, s'anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment dels 

treballs en quant a l'aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran 

acompanyades d'un petit esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions 

precises de la zona implicada de l'obra. Les incidències ambientals s'hauran de reflectir en 

el llibre d'obra i en els informes tècnics mensuals, els quals s'adreçaran puntualment al 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

  



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

11. Valoració global del Pla 

 

11.1. Grau d’assoliment dels objectius ambientals 

La millor manera de valorar la capacitat del PEPNat com a Pla especial de protecció d’un espai 

natural com és la Serra de Collserola és a partir de l’anàlisi del grau de compliment dels objectius 

ambientals plantejats en relació a les actuacions previstes. Així, en el present apartat s’analitzen 

els diferents objectius i subobjectius per tal d’avaluar si les propostes del Pla permeten donar-hi 

compliment. 

D’aquesta manera, el grau de compliment de cada subobjectiu que composen els 10 objectius a 

partir de la proposta del PEPNat s’avalua com: 

 Satisfactori: quan el compliment de l’objectiu plantejat és total. 

 Majoritari: quan l’objectiu plantejat s’acompleix però no en tota la seva dimensió. 

 Parcial: quan l’objectiu es pot complir només en part. 

 No es compleix: quan l’objectiu plantejat no s’assoleix de cap manera. 
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Sub-objectiu Propostes del pla 
Grau de 

compliment 

Objectiu 1.  Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats 

1A. Fomentar l’equilibri entre les zones forestals obertes i les àrees 

agrícoles com a element clau en la recuperació de la fauna i la flora que 

està patint problemàtiques per la disminució d'aquests hàbitats, 

fomentant els mosaics agroforestals i les zones d'ecotò, i afavorint les 

condicions necessàries per evitar la regressió de les espècies més 

favorables als hàbitats oberts o de marge 

En el marc del PEPNat es promourà la recuperació d’espais oberts i 

agrícoles a partir de diverses actuacions. Aquestes consistiran en la gestió 

de les finques actualment amb masses forestals en abandó, essent 

l’obtenció d’espais oberts un dels criteris condicionants en la gestió de la 

finca, la restauració d’espais (establint estratègies de restauració 

d’activitats extractives), promovent l’ús ramader, etc. Així, l’agricultura es 

permetrà a tot el Parc (tot i que s’assenyalen les zones potencialment 

agrícoles com les més favorables pel seu desenvolupament). Amb tot, 

aquestes accions es desenvoluparan buscant un equilibri entre les 

proporcions de zones obertes/conreus i les forestals, per evitar que es 

tendeixi a l’homogeneïtzació. 
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1B. Establir estratègies de conservació i millora per a la flora d'especial 

valor per a la conservació de la biodiversitat, partint de les comunitats 

existents, evitant la pertorbació de les comunitats més sensibles, les 

més singulars i els hàbitats d'interès comunitari 

El PEPNat propiciarà les condicions de l’espai en el seu planejament i 

gestió per conservar i millorar la fauna i flora d’interès a través de diversos 

mecanismes: 

- Definició de les illes de tranquil·litat, en les que es minimitzaran les 
pertorbacions. 

- Concentració de la freqüentació a les vores del Parc per evitar la 
dispersió existent actualment. 

- Tractament específic d’àrees que ho requereixen mitjançant la 
definició de les Àrees d’Especial Significació (pedreres i pantans). 

- Proposta de restauració de les activitats extractives en la línia de 
fomentar la biodiversitat i de mantenir espais d’interès per la fauna. 

- Es tindran en compte els Hàbitats d’Interès Comunitari com a criteri 
per la definició dels usos a les construccions. 

- Foment del mosaic agroforestal que afavorirà la biodiversitat i els 
hàbitats. 
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1C. Establir estratègies de conservació i millora per a la fauna 

d'especial valor per a la conservació de la biodiversitat, partint de les 

poblacions existents, evitant la pertorbació dels espais més rellevants 

per a la consecució del seu cicle vital així com els espais d'importància 

pels desplaçaments habituals 

S’incrementarà el grau de protecció efectiva de les zones més sensibles, 

com les RNS (especialment la riera de Vallvidrera) i es duran a terme 

projectes de restauració i conservació dels hàbitats rellevants per 

espècies en regressió (espais oberts, zones agrícoles, roquissars, etc.), 

així com limitar l’accés a les àrees d’interès faunístic. 
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Objectiu 2. Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions 

faunístiques i florístiques del Parc Natural 

2A. Assegurar la disponibilitat de recursos ecològics per a les espècies 

Es promourà una gestió enfocada en l’increment de la productivitat i 

diversitat dels recursos ecològics, a través d’una gestió forestal sostenible 

i la recuperació d’espais agrícoles amb recursos per espècies pròpies 

d’aquests ambients, a través de la implantació d’usos agrícoles a les 

finques i l’obtenció d’espais oberts en les estratègies de restauració de les 

activitats extractives. S
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2B. Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant Collserola 

com a espai integrat en el sistema d’espais oberts del territori 

metropolità 

Millora de la connectivitat ecològica a través de la designació i especial 

gestió dels Espais d’interès connector, que s’integren com a criteri 

condicionant per la implantació de nous usos al Parc de manera que no 

afectin la connectivitat ecològica. També es reconeixen com espais de 

connectivitat els principals cursos fluvials de major interès pel seu caràcter 

connector. 

D’especial rellevància és també la definició de l’Espai funcional del Parc 

fora dels límits d’aquest, que permetrà la consideració del Parc en el 

context urbà i el desenvolupament d’actuacions que en garanteixin la 

connectivitat amb altres espais naturals de l’entorn. 

A més, es fomentaran una sèrie de projectes estratègics específics en la 

millora de la connectivitat, com són la millora de passos de fauna i el 

tractament d’elements existents que limiten la connectivitat. 
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2C. Adaptar la intensitat i tipologies d’ús de les zones construïdes a les 

necessitats de gestió i conservació del sòl 

A partir dels criteris establerts d’implantació d’usos i amb el suport 

d’instruments de gestió (per exemple l’Eina Multicriteri), es podrà avaluar 

l’estat del territori i les seves necessitats per tal d’assegurar la conservació 

del sòl i de la resta de valors naturals. 
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2D. Considerar el dinamisme i adaptació d’un espai enmig de l’AMB, 

altament pressionat i en constant canvi de les condicions de contorn 

Incorporació constant dels canvis en l’entorn en la gestió del Parc Natural 

a través de l’actualització de les capes de informació que conformen l’Eina 

Multicriteri, que permetrà adaptar-se a noves dinàmiques que tinguin lloc 

al territori (pressions, usos socials, urbanisme, etc.). 

M
A

J
O

R
IT

A
R

I 

2E. Millorar la qualitat ecològica dels espais fluvials com a espais clau 

en la conservació de gran nombre de processos ecològics 

En el marc del PEPNat es pretén millorar la conservació dels hàbitats 

fluvials de més valor a través d’un increment del seu grau de protecció 

efectiva, a partir del reconeixement del sistema hidrogràfic, la proposta de 

projectes de millora de la connectivitat que suposaran una millora dels 

espais fluvials. 
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Objectiu 3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola 

3A. Estudiar a fons els servei ecosistèmics del Parc Natural 

Es promourà la investigació científica enfocada en aquest i altres aspectes 

de l’ecologia dins el Parc, així com es farà un seguiment a partir 

d’indicadors dels serveis ecosistèmics aportats. 
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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

3B. Establir criteris de gestió i conservació per maximitzar els serveis 

ecosistèmics 

Es promourà una gestió forestal sostenible que incorpori criteris dels 

serveis ecosistèmics a banda dels purament productius i de gestió de 

l’hàbitat, potenciant-los. 
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3C. Implicar empreses, infraestructures, equipaments, zones 

residencials i entitats que es beneficien dels serveis ecosistèmics del 

Parc en el seu finançament, manteniment o millora 

Bona part de les mesures proposades pel PEPNat suposaran un benefici i 

manteniment dels serveis ecosistèmics, com és la possibilitat 

d’implantació de noves activitats que suposarà un increment dels mateixos 

i de l’ús social, la recuperació del patrimoni cultural associada i la major 

regulació hídrica en reconèixer el sistema hidrogràfic i incloure’l com a 

criteri condicionant d’implantació d’usos. 

Es garantirà la implicació dels propietaris en el foment dels serveis 

ecosistèmics amb la condició de gestió de la finca d’acord amb la línia del 

PEPNat en la implantació dels nous usos. 
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3D. Millorar la gestió forestal i agrícola per obtenir més valors productius 

i alhora reduir riscos naturals i conservar la biodiversitat i els processos 

ecològics 

Es promourà una gestió forestal que integri criteris de conservació de la 

biodiversitat i dels processos ecològics i en garanteixi el seu manteniment 

i millora, a part dels purament productius. Es promourà, també, una nova 

política de prevenció d’incendis. 
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3E. Fomentar el desenvolupament d’una economia verda al Parc 

A partir de la recuperació d’espais agrícoles i d’ús ramader, es pretén 

recuperar aquestes activitats econòmiques que permetin generar  

ingressos als seus propietaris, a més de permetre una millora a nivell de 

biodiversitat i paisatge, suposant una economia més sostenible dins el 

Parc.  

A més, en ampliar-se els usos admesos a la MPGM, es fomenta una 

economia no directament relacionada amb l’explotació dels recursos 

naturals però sí que respectuosa i emmarcada dins de la conservació i 

difusió dels valors naturals (usos artístic i artesanal, turisme rural, i 

hípiques). 
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Objectiu 4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

4A. Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural 

Es conservaran tots els elements del patrimoni cultural i es promourà la 

seva recuperació, manteniment i dinamització a partir d’actuacions 

concretes de manteniment i restauració i de la implantació d’activitats que 

les dotin de nous usos a la MPGM. Per altra banda, s’identifiquen tots els 

elements del patrimoni cultural a banda de les edificacions, com fonts i 

barraques, al catàleg del patrimoni, assegurant la seva conservació. S
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4B. 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) 

S’identifiquen els elements del paisatge als inventaris realitzats, permetent 

la seva conservació. Per altra banda, s’evitarà l’homogeneïtzació i 

banalització del paisatge a partir de la implantació d’activitats agrícoles i 

ramaderes i la gestió de les finques com a tal, com a criteri per la seva 

implantació. 
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4C. Evitar la homogeneïtzació del paisatge al Parc Natural derivada de 

la pèrdua d’activitat agrícola 

En el marc del PEPNat es promourà la recuperació d’activitats agrícoles a 

tot el Parc i preferentment en les zones amb major potencial. Serà un dels 

criteris a tenir en compte en la gestió de les finques, en funció de les 

seves característiques), alhora que es proposa la restauració d’espais 

(com les activitats extractives) principalment en clau de fomentar el mosaic 

de zones obertes i forestals. S
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4D. Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de 

connectivitat amb els espais agroforestals vallesans, per 

infraestructures 

No es permetrà la implantació d’infraestructures o equipaments que 

fragmentin les masses forestals o que en limitin la seva connectivitat, i es 

duran a terme projectes per millorar-la. Així, s’identifiquen els Espais 

d’interès connector, la presència dels quals serà un condicionant per al 

desenvolupament dels nous usos i es desenvolupen projectes estratègics 

de millora de la connectivitat (millora de passos de fauna, eliminació 

d’elements limitadors de connectivitat), alhora que es reconeix també el 

sistema hidrogràfic d’importància per la connectivitat.  

En el marc del PEPNat no es preveuen noves infraestructures, 

condicionant només si és necessari aquelles necessàries pels serveis i la 

gestió del Parc. 
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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

4E. Evitar la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge 

per l’enorme pressió de la freqüentació 

El model d’ús públic del PEPNat es centra en bona part en la concentració 

de la freqüentació a les vores del Parc, on aquesta ja és elevada, i la seva 

limitació a l’interior, on es troben molts dels valors més rellevants pel 

paisatge. A més, es proposen projectes de millora de zones degradades 

que s’inclouen als Projectes addicionals per la millora de la conservació i 

per la compensació dels impactes residuals.  S
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Objectiu 5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

5A. Controlar i gestionar 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 

Es controlaran les pertorbacions sobre els ecosistemes a partir d’una 

concentració de la freqüentació humana a aquelles zones on aquesta ja 

és elevada i reducció a les millor conservades, i de l’establiment d’una 

estratègia per evitar els incendis que inclou l’execució d’actuacions de 

prevenció d’incendis i la promoció dels espais oberts que trencarà 

l’homogeneïtzació de les masses forestals. 

D’altra banda, es preveu la restauració de les zones degradades a través 

de projectes de millora.  

Addicionalment, s’aplicaran mesures específiques per minimitzar els 

impactes d’aquelles actuacions que poden suposar una major 

freqüentació i, per tant, més risc d’incendis. 
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5B. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context 

metropolità de forma compatible amb la conservació dels valors i 

processos ecològics 

En el marc del PEPNat es potenciaran i condicionaran una sèrie de nodes 

d’accés al Parc, així com una xarxa de camins, encaminada en la 

concentració de l’afluència d’usuaris a les vores del Parc, minimitzant la 

freqüentació a l’interior i permetent la conservació dels valors i processos 

ecològics a aquells espais més sensibles. D’altra banda, en relació als 

enclavaments existents, el Pla els analitza i fa propostes en base a la seva 

idoneïtat.  
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5C. Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una 

correcte transició i un control de les pertorbacions externes 

En el marc del PEPNat es potenciaran i condicionaran una sèrie de nodes 

d’accés al Parc, així com una xarxa de camins, encaminada en la 

concentració de l’afluència d’usuaris a les vores del Parc, minimitzant la 

freqüentació a l’interior. S’establirà, a més, un Espai funcional al voltant 

dels límits del Parc on es promouran uns usos més compatibles amb 

l’espai natural adjacent, que actuarà de franja de transició. A més, es 

preveuen una sèrie de projectes estratègics amb l’objectiu de millorar la 

connexió Parc-Ciutat. 
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Objectiu 6.  Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

6A. Establir una estratègia de mitigació i d’adaptació del Parc Natural al 

Canvi Climàtic tot creant un sistema de monitoreig de l’evolució i els 

escenaris previstos pel canvi climàtic 

El PEPNat fa una proposta de foment d’una estratègia baixa en carboni al 

Parc, alhora que preveu la incorporació d’un sistema de monitoreig dels 

efectes del Canvi Climàtic al Parc. Amb el pla de seguiment, basat en una 

bateria complerta d’indicadors, es preveu una avaluació constant de l’estat 

dels efectes que el canvi climàtic està tenint sobre el Parc, facilitant el 

planejament de l’estratègia d’adaptació més adequada als escenaris que 

tinguin lloc. 
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6B. Garantir una comunicació constant i fluida amb d’altres organismes 

i/o Parcs Naturals per tal d’intercanviar experiències de cara a 

l’adaptació al Canvi climàtic 

Dins del PEPNat es promourà l’intercanvi d’informació amb altres Parcs 

Naturals de Catalunya per tal de buscar una estratègia d’adaptació 

conjunta que permeti fer front al canvi climàtic. 
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6C. Integrar en la gestió forestal les previsions de canvi climàtic i els 

seus efectes per tal d’incrementar la resiliència dels ecosistemes de la 

Serra 

Es promourà que els instruments d’ordenació forestal tinguin criteris 

d’adaptació a les previsions del canvi climàtic, així com l’aprofitament 

forestal per la biomassa. Alhora, es preveu un sistema de monitoreig dels 

efectes derivats del Canvi Climàtic que permetran fer-ne un seguiment i 

adaptar-ne les estratègies. 
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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

6D. Incentivar una mobilitat sostenible per accedir i circular a l’interior 

del Parc 

El PEPNat desenvolupa una estratègia de mobilitat que afecta tant a 

accessos, com a la xarxa de camins amb la funció de potenciar l’accés i la 

circulació al Parc sense vehicles motoritzats 
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6E. Implementar una política de prevenció d’incendis 

Es promourà l’execució de franges de prevenció d’incendi als marges dels 

camins i d’altres actuacions de reducció del risc d’incendi, així com 

l’obtenció d’espais oberts, per trencar la continuïtat del bosc, el foment de 

la pastura, entre d’altres accions. 
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6F. Fomentar les energies renovables tot millorant l’eficiència 

energètica de les construccions i instal·lacions del Parc 

Tot i que l’admissió de nous usos, a través de la MPGM, portarà implícita 

inevitablement un augment del consum de recursos, des del PEPNat es 

promou l’aprofitament a partir de fonts d’energia renovables tant als nous 

usos a implantar com als ja existents a través de la promoció d’una 

estratègia baixa en carboni al Parc 
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7. Conservar i millorar els processos del medi físic 

7A. Assegurar un correcte funcionament del cicle natural de l’aigua a la 

Serra de Collserola, conservant els ecosistemes i espais que generen 

una adequada regulació de la hidrologia 

En el desenvolupament del PEPNat s’han identificat aquells elements del 

sistema hidrogràfic de major importància en relació al cicle natural de 

l’aigua, que seran objecte d’una protecció especial a partir de la limitació 

de l’accés al seu entorn i de la seva consideració en qualsevol projecte a 

desenvolupar a les seves proximitats. D’altra banda, es promouran altres 

mecanismes, com les basses de laminació amb criteris de sostenibilitat, 

per la regulació de la hidrologia. 
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7B. Evitar processos d’erosió i inestabilitat del sòl (en sòls més 

erosionables o litologies més inestables, pendents més elevats o zones 

inundables) conservant ecosistemes que prevenen la pèrdua del sòl 

evitant l’afectació dels espais amb major risc 

En tots els projectes i actuacions a desenvolupar es tindrà en compte la 

erosionabilitat del sòl, i s’evitarà una alteració d’aquest que en comprometi 

la seva estabilitat, preservant especialment els espais de major risc i 

valors litològics/edàfics (les Escletxes del Papiol, etc.)  
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7C. Conservar el patrimoni geològic, evitant l’afectació de geòtops i 

geozones i conservant-ne els valors que n’han motivat la seva 

catalogació 

Es tindran en compte els elements del patrimoni geològic en totes les 

actuacions a desenvolupar, definint en actuacions específiques la seva 

conservació expressa (les Escletxes del Papiol, Puig d’Olorda, etc.) 
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8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

8A. Localitzar els nodes pròxims al transport públic per reduir l’ús dels 

vehicles privats 

Es consolidaran i potenciaran nodes d’accés al Parc amb bona connexió 

amb el transport públic.  
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8B. Regular la xarxa viària i ferroviària del Parc tot aplicant mesures 

correctores per disminuir la fragmentació de l’habitat i l’aïllament 

ecològic 

S’establirà una nova regulació de la xarxa viària enfocada en la reducció 

dels impactes a l’interior del Parc generats per la circulació, així com 

s’executaran diversos projectes estratègics a infraestructures existents per 

tal de garantir la connectivitat a través d’aquests (passos de fauna, etc.) 
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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

8C. Redimensionar i dissenyar els aparcaments per evitar la dispersió 

dels vehicles i reubicar-los en cas que fos necessari 

En diversos projectes en el marc del PEPNat es condicionaran i milloraran 

els aparcaments a les vores del Parc, atenent al flux d’usuaris adequat als 

usos i valors naturals existents, sense comprometre la seva conservació, i 

en casos en que es fa necessari, eliminant-los i reubicant-los fora del 

Parc, mantenint algunes places per persones amb diversitat funcional. 
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8D. Catalogar els camins del Parc classificant-los amb els usos 

admesos a cadascun d’ells 

En el desenvolupament del PEPNat s’han classificat els camins segons la 

seva intensitat d’ús actual, i les necessitats respecte aquest per garantir la 

conservació dels valors ecològics. 
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9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la 

divulgació de l’espai i dels seus valors i el foment de la participació ciutadana 

9A. Aprofitar la proximitat de la població amb el Parc Natural per 

fomentar l’educació ambiental 

Es promourà el desenvolupament d’activitats d’educació ambiental tant 

des del Parc com per part d’empreses o entitats, així com la recerca 

científica majoritàriament en els camps de l’ecologia i la biodiversitat dins 

del Parc. 
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9B. Establir una xarxa d’equipaments i activitats enfocades en la difusió 

dels valors naturals de Collserola i la importància del seu paper com a 

espai natural al context de l’àrea metropolitana de Barcelona 

El PEPNat permetrà l’establiment de més equipaments que els existents 

en l’actualitat, que podran incloure en les activitats i serveis ofertats 

l’educació ambiental com a eix principal. 
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9C. Potenciar la investigació científica al Parc Natural mitjançant  

col·laboracions i convenis amb Universitats i altres centres de recerca, 

per tal d’aprofundir en el coneixement en àmbits com l’ecologia, la 

conservació de la biodiversitat i els efectes del canvi climàtic en tant que 

Collserola ofereix una oportunitat única per tractar-se d’un espai natural 

protegit en un context fortament antropitzat 

Des del Parc Natural es promourà l’establiment acords de col·laboració a 

través d’universitats i centres de recerca. 
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10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les infraestructures de  gestió i transport dels fluxos ambientals 

10A. Implementar mesures als equipaments i resta d’usos, així com a la 

xarxa viària per tal de pal·liar la contaminació atmosfèrica a l’interior del 

Parc 

Es reduiran les emissions de gasos dins del Parc i a l’Espai funcional, 

sempre que sigui possible, a partir de la reducció de la circulació de 

vehicles motoritzats, la implantació de l’estratègia baixa en carboni a nivell 

del Parc.  
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10B. Tenir en compte en la reordenació de la xarxa viària la reducció 

dels valors acústics a aquelles àrees més sensibles 

De manera general a tot el Parc es reduirà la contaminació acústica a 

partir d’accions com la reducció de la circulació de vehicles motoritzats 

dins el Parc, la reducció d’activitats amb més soroll associat als espais 

més sensibles, i la implantació d’aquelles que suposin menor emissió de 

sorolls. També es proposen actuacions específiques per aquelles vies de 

comunicació que creuen illes de tranquil·litat amb l’objectiu de minimitzar-

ne les pertorbacions. 
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10C. Promoure, tant dins del Parc com a l’Espai funcional, la instal·lació 

de dispositius de baixa intensitat lumínica, que asseguri una disminució 

lumínica i una millora de la qualitat del cel, en compliment de la 

classificació establerta al Mapa de Protecció Lumínica 

Es garantirà que es respecten els límits del mapa de protecció contra la 

contaminació lumínica a partir de la instal·lació a totes les activitats del 

Parc d’enllumenat que minimitzi l’emissió lumínica i de la reducció d’usos 

amb major emissió de llum. A més, es proposa la inclusió dels espais 

limitants amb el Parc en la categoria E2 del Mapa de Protecció contra la 

Contaminació Lumínica, a mode de franja de transició entre l’interior del 

Parc (categoria E1) i l’exterior (E3), per reduir els impactes externs sobre 

la Serra de Collserola, pel que fa a la contaminació lumínica. 
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Taula 10: Grau d’assoliment dels objectius ambientals del PEPNat. 
Font: AMB (2018) 

10D. Assegurar la gestió sostenible dels residus al Parc i evitar 

abocaments incontrolats 

La gestió de tots els residus del Parc es farà d’acord amb la normativa 

vigent, actuant sobre aquells abocaments incontrolats detectats, i 

s’implantaran a les activitats del Parc, a més, sistemes de gestió que 

permetin minimitzar la generació de residus. 
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A partir de la informació recollida a la taula, per tant, es pot observar com el PEPNat permet 

d’acomplir satisfactòriament tots els objectius plantejats, a partir de les diverses actuacions i 

mecanismes establerts en la seva aplicació i desenvolupament. En el seu defecte, hi ha alguns 

objectius ambientals als quals es dóna un compliment majoritari, degut a que el compliment total 

dels quals depèn de factors que escapen a les competències d’un Pla especial d’un Parc Natural 

(emissions, limitació de la connectivitat i altres pressions humanes conseqüència d’un espai molt 

freqüentat en un entorn tan fortament urbanitzat). 

D’aquesta manera, s’ha de valorar globalment com a satisfactori el Pla, doncs permetrà assolir 

una protecció dels valors naturals i paisatgístics que justifiquen la classificació de la Serra de 

Collserola com a Parc Natural, alhora que pretén aconseguir un equilibri amb l’ús social per part 

de la població, adequant-se a la seva situació a un espai tant altament poblat com és l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 
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11.2. Valoració global i conclusions 

Derivat de l’avaluació general del PEPNat, i després de detallar la forma en que el PEPNat pretén 

donar resposta als objectius, es fa seguidament una valoració del Pla, a mode de resum, en la 

que s’identifiquen les àrees d’atenció i els punts forts que es considera que incorpora el Pla: 

 

11.2.1. Àrees d’atenció 

 Collserola és un territori complex, per la seva ubicació i vocació. Són molts els elements 

que entren en joc i moltes les visions existents que auguren o reclamen un futur diferent 

per aquest espai (des de la visió més naturalista fins a un parc de caràcter urbà al servei 

de la ciutadania). Això dificulta en bona part la redacció d’un Pla Especial que contempli 

tots aquests aspectes i cerqui una proposta equilibrada per donar la màxima resposta. 

 Caldrà establir, en quant a l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic, línies d’actuació més 

concretes per tal de pal·liar els efectes adversos d’aquest sobre la Serra de Collserola, 

doncs en l’escenari actual es preveuen canvis que poden ser molt rellevants per la gestió 

de l’espai, especialment si es té en compte la voluntat d’incrementar l’ús agrícola i 

l’economia verda en aquest espai. També serà recomanable establir una calendarització, 

finançament i responsabilitats de les mesures que se’n derivin. 

 Donat el caràcter del PEPNat, amb una clau única, que permetrà canvis constants en el 

territori, i atès que aquests poden comportar una sèrie d’impactes associats que s’hauran 

de controlar i minimitzar, caldrà assegurar que es destinin els recursos necessaris en 

l’avaluació dels indicadors proposats pel Pla i s’apliqui adequadament el programa de 

seguiment ambiental, etc. per tal d’identificar i corregir a temps aquelles situacions que 

el nou planejament pot possibilitar i que resultarien contraproduents en l’assoliment d’una 

protecció dels valors naturals efectiva. 

 Molts dels aspectes que s’han anat recollint en el procés de participació i/o al·legacions 

rebudes, fan referència a temes de gestió en les que el Pla no hi entra però que tenen 

molta rellevància per poder donar compliment als objectius ambientals del Pla i a 

l’estratègia ecològica. No obstant, caldrà dotar al Parc dels recursos tècnics i econòmics 

necessaris per abordar amb èxit el desplegament del Pla. 

 Tot i la voluntat del Pla per fomentar la mobilitat sostenible i l’aposta clara en determinats 

aspectes que pretén conduir a un canvi de model, tenint en compte l’oferta actual de 

transport públic a determinades zones del Parc i l’accessibilitat existent pensada 

bàsicament pel vehicle privat al Parc, es considera que difícilment podrà tenir lloc aquest 

canvi de la manera desitjada. 

 En permetre i promoure tot un seguit de nous usos, a través de la MPGM, actualment 

inexistents al Parc i lligats a les construccions existents, es permetrà d’una banda una 

dinamització del Parc però, alhora, es donarà una nova freqüentació a alguns espais 

que, encara que reduïda, en força casos suposarà alguns impactes inevitables sobre 

l’entorn immediat. 

 Lligat a l’admissió dels nous usos i tenint en compte que les construccions tenen més 

d’un ús permès els escenaris potencials són molts i molt diversos en funció de quins 

acabin sent els usos que s’acabin implantant. 

 De la mateixa manera, la potenciació de diversos nodes d’accés i enclavaments del Parc, 

així com el reforçament de la xarxa de camins propers a aquests àmbits (microxarxa) 

suposarà probablement una nova freqüentació amb certs impactes associats, encara que 



233 

 

aquestes actuacions es donaran a ambients ja concorreguts significativament i de 

manera concentrada. 

 Hi ha aspectes que actualment s’identifiquen com a problemàtiques existents i sobre els 

quals el Pla difícilment pot incidir, com poden ser la dispersió dels usuaris pel territori que 

genera la freqüentació de zones sensibles, l’existència d’usos (a l’interior del Parc o a la 

seva vora) que suposen impactes sobre el mateix (urbanitzacions, activitats industrials, 

etc.) o l’existència d’externalitats ambientals com el trànsit de pas entre el pla de 

Barcelona i el Vallès i la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa de l’entorn urbà, 

entre d’altres. 

 Lligat a les activitats existents i que suposen actualment un impacte, el present Estudi 

Ambiental Estratègic preveu una sèrie de mesures ambientals que seran d’aplicació quan 

es dugui a terme una modificació, canvi o revisió. No obstant, la capacitat d’incidir en les 

activitats existents, amb uns drets adquirits, són molt reduïdes. Cas a part són les 

activitats extractives que continuaran en funcionament en els termes autoritzats en el seu 

programa de restauració fins a la finalització d’aquest. 

 El Pla Especial estableix una xarxa hídrica d’interès connector que, en alguns punts, 

passa per àmbits que queden fora del Parc. Aquest fet suposa una feblesa a la 

funcionalitat connectora d’aquests espais donat que el tractament dels mateixos fora del 

Parc no està garantida que es dugui a terme amb les condicions que estableix el Pla (tot 

i que les mesures de protecció ambiental són recomanacions a l’espai funcional).  

 

11.2.2. Punts forts 

 Es considera que el PEPNat permet en línies generals donar compliment 

satisfactòriament a tots els objectius plantejats de protecció dels valors naturals i del 

paisatge de la Serra de Collserola, posant especial èmfasi en la conservació i millora de 

la biodiversitat, el paisatge, i la millora de la connectivitat ecològica, sense oblidar la 

situació característica del Parc Natural, totalment rodejat de la zona més densament 

poblada de Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona, amb les contínues pressions 

inevitables que rep aquest espai i dotant-lo d’un ús social adequat al moment i a la 

demanda ciutadana. 

 El Pla fa una aposta clara per avaluar i adaptar-se als efectes que el canvi climàtic pugui 

tenir sobre la Serra de Collserola, integrant-se de manera general en les línies 

estratègiques proposades pel PEPNat i mitjançant una estratègia baixa en carboni. 

 El PEPNat, en tant que Pla proactiu i propositiu, incorpora Projectes addicionals per la 

millora de la conservació i per la compensació dels impactes residuals. Per així assegurar 

una millora necessària de la connectivitat interna i externa del Parc.  

 La definició de l’Eina Multicriteri permetrà per part de l’òrgan gestor la integració i anàlisi 

de forma ràpida d’una gran quantitat d’informació ambiental, adaptada segons la 

cartografia disponible. La informació cartogràfica d’interès o que es consideri necessària 

per la seva incorporació al Pla permetrà, alhora, prioritzar les línies de treball i recerca 

del Parc. Així mateix, permetrà fer un seguiment de l’evolució del Parc i del grau 

d’assoliment dels seus objectius amb la integració a l’eina de tot un seguit d’indicadors 

ambientals fàcilment calculables de forma ràpida, que s’aniran avaluant periòdicament. 

 La promoció de la recuperació dels espais agrícoles, espais forestals oberts amb 

possibilitat d’ús ramader, gestió forestal sostenible amb criteris de conservació de la 

biodiversitat i dels processos ecològics a banda dels de producció, possibilitarà la 

dinamització del Parc lligada a l’aparició d’un mosaic agroforestal que millorarà l’estat de 

la biodiversitat (especialment pel que fa a espècies en regressió pròpies d’aquests 
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ambients) i de la qualitat paisatgística, i que, a més, permetrà l’establiment i enfortiment 

d’una economia verda sostenible que garanteixi la continuació a llarg termini d’aquesta 

configuració del territori. 

 La definició de l’Espai funcional es valora com a molt positiva al no considerar el Parc 

com un espai natural aïllat del seu entorn, el que evidentment no es correspondria a la 

realitat, sinó com un espai que es troba emplaçat enmig d’un context característic molt 

fortament antropitzat, amb una enorme quantitat d’extensió urbanitzada i de grans 

infraestructures, que en condicionen la connectivitat i suposen una gran pressió antròpica 

sobre la Serra de Collserola. Així, les diferents propostes i recomanacions que pot fer el 

PEPNat sobre l’espai funcional permetran d’establir una franja de transició i mitigació 

d’impactes entre el terreny urbà i la Serra de Collserola que ajudarà a consolidar-lo com 

a espai natural diferenciat i de ben segur permetrà de minimitzar i/o ordenar els impactes 

indirectes que s’hi generen en l’actualitat des d’aquest espai. Alhora, bona part dels 

impactes que tenen lloc a Collserola es localitzen en aquest espai de vora (tant interna 

com externa) en tant que és la zona de contacte directa amb l’entorn urbà. La seva 

consideració permetrà alinear les actuacions a dur a terme per controlar les 

pertorbacions. 

 En el desenvolupament del PEPNat l’Avaluació Ambiental Estratègica, integrada 

totalment al Pla des del mateix equip redactor, ha suposat un elevat encaix de les 

propostes i una incorporació des del plantejament inicial de la visió ambiental, de manera 

que les propostes s’han anat modulant contínuament en base als criteris ambientals i 

han assegurat que les propostes del Pla hagin donat compliment als objectius ambientals 

plantejats pel Pla especial. Aquesta situació és totalment necessària en un Pla especial 

d’un espai protegit com és el Parc Natural de la Serra de Collserola, i en el qual la 

dimensió ambiental cobra una importància de gran rellevància, en tant que la seva 

protecció és l’objectiu principal del desenvolupament del nou Pla. 

 La distinció que es fa en l’EAE en la descripció dels impactes entre aquells que es 

donaran a nivell global – positius en la seva gran majoria, en tractar-se d’un Pla especial 

de protecció d’un espai natural– i aquells a nivell local dels àmbits específics pels quals 

el PEPNat proposa actuacions concretes, permet d’identificar impactes potencials que 

seran objecte de mesures de prevenció i correctores, i que d’altra manera podrien 

suposar noves pressions no desitjades en dits àmbits. 

 Els indicadors ambientals proposats pel PEPNat, i incorporats al Programa de Vigilància 

Ambiental de l’EAE, permetran avaluar contínuament a partir del seu càlcul i de l’emissió 

dels corresponents informes el grau de compliment dels objectius del Pla i adaptar-se a 

cada situació proposant o reorientant estratègies i actuacions, així com replantejar els 

Plans de gestió de les finques. A més, es considera que compleixen amb les principals 

característiques que han d’incloure aquest tipus d’indicadors, les quals són: tenen 

repercussió ambiental, es a dir que poden mesurar possibles efectes ambientals al 

territori; sintetitzen una important quantitat d’informació territorial; es poden calcular 

fàcilment a partir del mètode de càlcul específic; són de fàcil Interpretació; i la font de les 

dades és accessible, actualitzable i fiable. Així, la integració dels indicadors al Programa 

de Vigilància Ambiental del PEPNat es considera molt adient en un Pla especial d’un 

Parc Natural com és el de la Serra de Collserola. 

 El plantejament d’indicadors a nivell de finca permetran facilitar la disponibilitat 

d’informació dels sòls de propietat privada, alhora que el seguiment dels plans de gestió 

de finca que s’acordin dur a terme. 
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 El procés de validació interna a través de la ponència tècnica es valora molt positivament 

en tant que ha permès un debat intens entre les diferents parts i la construcció del relat i 

de les propostes del Pla Especial conjunta entre les diferents administracions implicades. 
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12. Resum de caràcter no tècnic 

 

A continuació es presenta un breu resum del present Estudi Ambiental Estratègic del PEPNat, 

que inclou els aspectes més rellevants a considerar així com les principals conclusions del procés 

d’Avaluació Ambiental Estratègica. El resum se centra en l’anàlisi dels impactes derivats de 

l’aplicació del Pla especial i l’abast de les mesures de protecció ambiental proposades. 

El PEPNat és un pla especial d’un espai protegit com és el Parc Natural de la Serra de Collserola, 

i com a tal, l’àmbit d’aplicació d’aquest es correspon amb els límits del Parc, que inclou 

pràcticament la totalitat de la Serra de Collserola.  

Aquesta formació muntanyosa eminentment forestal, part de la Serralada Litoral Catalana, 

representa l’espai natural de major valor de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en tant que 

inclou gran part de la seva biodiversitat tant pel que fa a hàbitats com a espècies i és un element 

clau per la connectivitat d’aquest territori, alhora que suposa un element paisatgístic de gran valor 

pel seu emplaçament en un context urbà amb enormes pressions antròpiques. Collserola té, a 

més, un elevat valor sociocultural, en comptar amb un extens patrimoni cultural a l’interior dels 

seus límits, caracteritzat principalment per un gran nombre de construccions que formen part del 

patrimoni arquitectònic de Catalunya. 

De tota la sèrie d’objectius que integra el PEPNat, els més rellevants per l’avaluació que ens 

ocupa són els de caire ambiental. Així, el Pla desenvolupa 10 objectius ambientals principals 

amb els seus corresponents subobjectius: 

1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

2. Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, resiliència 

i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc Natural. 

3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de l’aprofitament de 

recursos i del capital natural. 

4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

6. Garantir l’adaptació al canvi climàtic del Parc. 

7. Conservar i millorar els processos del medi físic. 

8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc. 

9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la implicació dels 

usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai i dels seus 

valors i el foment de la participació ciutadana. 

10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

En referència a l’avaluació ambiental de les alternatives, el PEPNat proposa 4 alternatives 

diferents, incloent la de no fer cap canvi respecte el planejament vigent, és a dir, l’alternativa 0: 

— Alternativa 0: aquesta alternativa mantindria les qualificacions urbanístiques i la 

zonificació que emana del PGM i del PEPCo i, per tant, no modificaria el model d’ús 

públic i els sistemes previstos. D’altra banda, aquesta alternativa tampoc abordaria 

l’estudi de la connectivitat del Parc Natural amb els espais agroforestals del seu entorn, 

ni faria propostes en aquest sentit. 
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— Alternativa 1: mantindria les qualificacions urbanístiques i la zonificació que emana del 

PGM i la completaria amb un nou Pla Especial amb els límits del Parc Natural, podent 

assumir la zonificació del PEPCo i ampliant-la en aquells àmbits on el Parc ha guanyat 

terreny o redefinint-ne alguna de les determinacions. 

— Alternativa 2: contempla la possibilitat d’un pla híbrid que alhora introdueixi canvis 

urbanístics per millorar el Parc i a més un pla especial del medi natural. No obstant, 

segueix cenyint-se només a l’àmbit del Parc Natural i del PEPCo sense abordar la 

problemàtica en les zones de contacte i les vores exteriors del Parc. 

— Alternativa 3: similar a l’alternativa 2, però duria a terme un estudi també dels terrenys 

circumdants entre el Parc i les urbanitzacions exteriors amb qualificacions urbanístiques 

compatibles amb els objectius del Parc, proposant línies de treball i recomanacions a 

tenir en compte en la seva posterior ordenació. 

De les proposades, l’escollida ha estat l’alternativa 3, que contempla la qualificació única de tot 

el Parc Natural com a parc forestal de conservació de Collserola (clau 29co), qualificació de 

màxima protecció, i permetent una sèrie d’usos a tota la superfície en funció als criteris establerts 

pel Pla. Addicionalment, en aquesta alternativa es fa una proposta d’Espai funcional fora de 

l’àmbit estricte del Parc, que actuarà de franja tampó i permetrà minimitzar els impactes externs 

i millorar la connectivitat de forma substancial. 

En relació a l’avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient, atès el caràcter 

que té el PEPNat com a Pla especial d’un Parc Natural com és el de la Serra de Collserola, de 

l’avaluació dels impactes ambientals de la seva aplicació se’n desprèn que aquests, a nivell local, 

són en la seva gran majoria positius. Així, permetrà de millorar significativament la conservació 

de la biodiversitat i dels hàbitats, la connectivitat ecològica tant interna com externa, la 

conservació del patrimoni cultural i del paisatge, alhora que compatibilitza totes aquestes accions 

amb l’ús públic que actualment es dóna i amb el que es donarà en un futur.  

Tanmateix, en l’avaluació a nivell local dels efectes de les propostes del Pla, diversos àmbits 

poden patir afectacions negatives derivats principalment dels següents aspectes: 

 Pressió humana sobre l’espai, especialment per l’augment de freqüentació a les vores 

del Parc a causa del nou model d’ús públic.  

 Necessitat de subministrament energètic i abastament d’aigua i sanejament del 

replantejament del model d’ús públic. 

 Problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte acústic, impacte 

lluminós), derivada del nou model d’ús públic i la seva mobilitat associada. 

Tot i els efectes globalment positius en quant a impactes de l’aplicació del PEPNat, s’han 

establert en el marc de l’EAE una sèrie de mesures de protecció ambiental (mesures de 

prevenció i/o correctores, així com de planejament) a aplicar a tota actuació a executar dins del 

Parc per tal de minimitzar els potencials impactes. Alhora, aquestes mateixes mesures es 

proposen a mode de recomanacions per les activitats existents al Parc que suposen un impacte 

en el moment que es dugui a terme algun tipus de revisió/actualització.  

A més, en el cas dels àmbits específics en que es preveuen actuacions concretes en el marc del 

PEPNat s’han definit altres mesures adaptades a les condicions especials d’aquests espais. 

Es considera que, amb l’aplicació de totes aquestes mesures, es minimitzaran els impactes 

potencials garantint així que no es comprometi en cap cas el compliment dels objectius de caire 

ambiental i social establerts al PEPNat. 
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Finalment, per tal de poder fer el seguiment del Pla i del grau d’assoliment dels objectius 

plantejats al PEPNat, s’ha desenvolupat una bateria d’indicadors ambientals (a nivell global i a 

nivell de finca) que donen resposta directament a aquests i que serviran d’eina d’adaptació a la 

situació de cada context temporal del Parc Natural, incloent l’avaluació dels efectes del Canvi 

Climàtic. Els indicadors proposats, pels quals es desenvolupa la metodologia per calcular-los, 

així com una valoració de l’estat actual, inclouen els següents aspectes: 

 Riquesa i diversitat d’hàbitats 

 Estat de les poblacions de rapinyaires 

 Proporció de conreus/espais oberts, matollars i àrees forestals 

 Millora de la connectivitat i disminució de la fragmentació 

 Serveis d’aprovisionament potencials 

 Usos implantats a construccions i finques 

 Afectació per incendis forestals 

 Actuacions de prevenció d’incendis 

 Restauracions ecològiques 

 Nombre d’incidències 

 Freqüentació 

 Canvis en les propietats dels boscos derivats del canvi climàtic 

 Estat ecològic dels cursos fluvials 

 Repartiment modal 

 Educació ambiental 

 Publicacions científiques 

 Intensitat de trànsit 

Alhora, en l’EAE es desenvolupa un Programa de Vigilància Ambiental que garantirà un correcte 

seguiment a diferents escales temporals (de planejament i implementació o funcionament) de 

totes les actuacions a desenvolupar dins el Parc, de manera que s’asseguri un correcte control 

dels impactes generats en el seu desenvolupament, i permetent sempre minimitzar-los. 

 

 

13. Plànols ambientals 

S’adjunten un seguit de plànols, a escala 1:50.0000, que analitzen vectors ambientals esmentats 

al text.  

1. Mapa dels àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola 

2. Mapa del servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 

3. Mapa del patrimoni geològic  

4. Mapa dels hàbitats d’interès comunitari 

5. Mapa dels espais d’interès per a la conservació de la fauna 

6. Mapa dels punts crítics per a la connectivitat ecològica 

7. Mapa dels nivells de qualitat dels boscos de ribera 

8. Mapa del paisatge i els fons escènics 

9. Mapa dels itineraris i àrees d’atracció de visitants 

10. Mapa dels indicadors de pressió de les vores del Parc Natural 

11. Mapa dels boscos amb potencial d’aprofitament de la biomassa 

12. Mapa de la contaminació acústica als entorns de Collserola 

13. Mapa de l’estoc de carboni  
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03. Patrimoni geològic
(1:50.000)
Espais d'interès geològic (dades dins
del PNSC)

Geozona (1063 ha)
Geòtop (33 ha)
Geòtop inclòs en geozona (127 ha)
Torrent d'en Bonet Miocè Marí (4 ha)

Unitats geològiques (dades dins del PNSC)
Pissarres micacítiques i pissarres
sorrenques. Cambroordovicià o Ordovicià
(58%)
Fil·lites i cornubianites. Roques de la
unitat ÇOrp afectades pel metamorfisme
de contacte hercinià. Edat del
metamorfisme: Carbonífer-Permià (12%)
Peu de mont (enderrocs de pendent i
fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè (10%)
Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites.
Silurià (8%)
Ventalls i plana al·luvial de la Riera de les
Arenes. Plistocè (3%)
Sediments recents de fons de valls, rieres
i peu de mont. Holocè (2%)
Granodiorites i granits alcalins.
Carbonífer-Permià (2%)
Calcàries noduloses i pissarres
sericítiques. Silurià - Devonià inferior (1%)
Argiles fossilíferes i llims. Burdigalià -
Serraval·lià inferior.
Calcosquists i calcàries argiloses.
Devonià mitjà (<1%)
Pòrfirs àcids. Carbonífer-Permià (<1%)
Dics de possible diàbasi. Carbonífer-
Permià (<1%)
Fil·lites i cornubianites. Roques de la
unitat Sf afectades pel metamorfisme de
contacte hercinià. Edat del metamorfisme:
Carbonífer-Permià (<1%)
Conglomerats massius cimentats.
Burdigalià inferior (<1%)
Cornubianites i esquists. Roques de la
unitat ÇOrpc afectades pel metamorfisme
de contacte hercinià. Edat del
metamorfisme: Carbonífer-Permià (<1%)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i
dels torrents. Holocè (<1%)
Lidites i pissarres silíciques. Carbonífer
(<1%)
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites.
Holocè (<1%)
Pissarres, calcàries i calcosquists.
Carbonífer (<1%)
Sorres i argiles sorrenques. Pliocè (<1%)
 Argiles molt plàstiques amb restes de
fauna. Pliocè.
Calcarenites esculloses, biomicrites i
biorudites. Serraval·lià-Tortonià (<1%)
Terrassa del Llobregat i afluents. Es troba
entre 15 i 20 m sobre el nivell del riu.
Plistocè superior (<1%)

Font:
AMB (2019) a partir de dades del ICGC i 
OTPAT Diputació de Barcelona
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04. Hàbitats d'Interès
Comunitari (1:50.000)

Fon t:
AMB (2019) a partir de dades del DTES (Gen eralitat 
de Catalun ya) i Grup g eobotà n ic i cartog rafia de la 
vegetació (Un iversitat de Barcelon a).

k
Localitats d'elevada sin g ularitat per la
flora

Hàbitats d'interès comunitari

Coves i aven cs

Omedes de terra baixa
Prats de teròfits, calcícoles, de terra
baixa, a la Mediterrà n ia occiden tal

Roques calcà ries ombrejades, amb
vegetació comofítica de molses i
falg ueres, de les con trades mediterrà n ies

Avellan oses (bosquin es deCorylus
avellana), ambPolystichum setiferum...,
mesohig ròfiles, dels barran cs i fon dals
molt ombrívols de terra baixa (i de
l’estatge submon tà )
Boscos de roures (Quercus pubescens,
Q.Xcerrioides), sovin t amb alzin es (Q.
ilex), de terra baixa
Comun itats domin ades per Carex cuprina,
de vores d’aig ua i llocs h umits, de la terra
baixa i de la mun tan ya mitjan a

Estepars deCistus crispus, silicícoles i
xeròfils, de les con trades mediterrà n ies
marítimes
Estepars deCistus ladanifer, silicícoles,
d’in drets secs de terra baixa
Freixen edes deFraxinus angustifolia, de
terra baixa
Gatelledes (boscos, gen eralmen t baixos,
deSalix atrocinerea), ambEquisetum
telmateia,Carex pendula..., de fon s de
barran cs i depression s, amb sòl xop, al
territori catalan ídic
Herbassars amb cua de cavall (Equisetum
telmateia) i cà rexs (Carex pendula,C.
remota)..., de fon s de còrrecs i sòls xops,
al territori catalan ídic septen trion al i
cen tral
Jon queres de jon c boval (Scirpus
holoschoenus) i herbassars g ramin oides,
hig ròfils, de terra baixa (i de la mun tan ya
mitjan a)
Lliston ars (prats secs deBrachypodium
retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra
baixa

Prats saban oides d’albellatge
(Hyparrhenia hirta), de vessan ts solells de
les con trades marítimes
Roques calcà ries h umides i degotalls,
amb falzia (Adiantum capillusveneris), de
les con trades mediterrà n ies

V ern edes (de vegades pollan credes) amb
ortiga morta (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l’estatge submon tà

Alberedes (i pollan credes) amb vin ca
(Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
mun tan ya mitjan a)
Altres comun itats de petites herbes
(Juncus bufonius,Lythrum spp...), de llocs
temporalmen t xops o h umits de terra
baixa

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
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06. Punts crítics per a la
connectivitat (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Espai funcional
Espais connectors funcionals
Xarxa hídrica d'interès connector

Priorització de les mesures
G Estrategic

G Necessari

G Recomanable

G Urgent
Espais amb tractament específic per a la
millora de la connetivitat de Collserola

Connector terrestre no funcional a
restaurar
Espais amb major potencialitat per
esdevenir connectors terrestres
funcionals
Passeres d'hàbitat a protegir i restaurar
Teixit urbà amb tractament específic de la
vegetació per afavorir la connectivitat
ecològica

Font:
AMB (2019), a partir de dades de BR, CPNSC
 i Estudi Xavier Mayor et al S.L.
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07. Nivells de qualitat
dels boscos de ribera
(1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Espai funcional
Cursos fluvials d'interès per la
connectivitat ecològica

!(
Estat ecològic bo. Bosc lleugerament
pertorbat

Font:
AMB (2019) a partir de dades de BR i de 
l'Àrea d'Espais naturals (Diputació de Barcelona)
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08. Paisatge i fons
escènics (1:50.000)
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09. Itineraris i àrees
d'atracció de visitants
(1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Font:
AMB (2019) a partir de dades del CPNSC

Pendents <10%
Sòls de titularitat pública (SNU)

k Miradors
Àrees equipades

Enclavament
Node
Fita interior

Espai funcional
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10. Indicadors de pressió
de les vores del Parc
Natural (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Àrees incendiades 1990-2016

Freqüentació (persones)
+10000
5000-10000
1000-5000
500-1000
100-500
0-100

Freqüentació per trams
0-100.
100-500
500-1000
1000-5000
5000-10000
+10000

Font:
AMB (2019) a partir de dades del CPNSC
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10. Indicadors de pressió
de les vores del Parc
Natural (1:50.000)
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11. Boscos amb
potencial d'aprofitament
de la biomassa (1:50.000)
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12. Contaminació
acústica dels entorns de
Collserola (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Nivells acústics dia (dBA)
50-54.9
55-59.9
60-64.9
65-69.9
70-74.9
75-79.9
80-84.9

Font:
AMB (2019) a partir de dades del PSAMB
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1. Introducció i antecedents 

El present document dona resposta a l’article 24 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental en el 

que s’estableix que, abans de l’aprovació final del Pla, el promotor ha de presentar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complert 

per tal que l’òrgan ambiental formuli la declaració ambiental estratègica (DAE) corresponent. Els 

documents que integren l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complert són: la proposta 

del Pla, l’Estudi Ambiental Estratègic, el resultat de la informació pública i de les consultes, i un 

document resum en el que es descrigui la integració ambiental en la proposta final del Pla dels 

aspectes ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del resultat de les 

consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

Es presenta a continuació el Document Resum del Pla Especial de protecció del medi natural i 

del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 

 

1.1. Descripció del pla 

El Pla analitzat té la condició de Pla Especial Urbanístic d’un espai natural com és la Serra de 

Collserola i el seu àmbit d’aplicació el constitueix la superfície dins els límits del Parc Natural de 

la Serra de Collserola aprovats segons 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, així com les posteriors modificacions aprovades als acords de Govern 

GOV/145/2015, d'1 de setembre, GOV/23/2017, de 7 de març i GOV/116/2019, d'1 d'agost en 

que s’eliminaven els àmbits de la Torre Negra, Puigfel-Sacesa i el sector nord-oest de Pedralbes 

del Parc. A més, sense perjudici de l’anterior, el Pla tracta també un Espai funcional que comprèn 

els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 

característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment dels 

objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. A continuació es presenten 

les dades bàsiques d’aquest pla: 

Tipus de Pla Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge 

Òrgan promotor 

Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Ajuntaments de municipis amb terme municipal dins del Parc 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Municipis 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Esplugues de Llobregat, 
Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern. 

Plans territorials urbanístics 
aprovats de rang superior  

Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Superfície de l’àmbit del Pla  8.156 ha35 

Equip redactor dels 
documents d’avaluació 
ambiental 

DIE: BR i AMB  
EAE i Document Resum: AMB 

Taula 11: Dades bàsiques del PEPNat 

Font: Elaboració pròpia 

                                                      
35 Disminució superfície terrenys protegits: 308,74 ha a causa de l’exclusió de diversos àmbits fruit de les modificacions 

aprovades pels acords de Govern GOV/145/2015, d'1 de setembre, GOV/23/2017, de 7 de març i GOV/116/2019, d'1 

d'agost. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1596332&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1596332&language=ca_ES&mode=single
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1.1.1. Objectius del pla 

Les propostes del PEPNat aposten per un model de regulació urbanística que estableixi els 

criteris i les condicions globals per a tot l’àmbit del Parc que es materialitzin en paràmetres de 

tipus qualitatiu que posin el focus en la proposta d'intervenció i les seves conseqüències a nivell 

ecològic, paisatgístic, social i econòmic; i que dotin els tècnics d'elements de reflexió, contingut i 

valoració dels projectes. 

Així doncs, el PEPNat s’estructura al voltant de 21 línies estratègiques: 

- Endegar un programa enfocat a preservar i mantenir la biodiversitat global del parc i, en 

particular, dels dos àmbits de Reserva Natural Parcial. Aquesta línia inclourà un inventari 

de la biodiversitat del parc amb mesures de protecció, control i monitoratge. Dins del 

programa també es farà incidència als possibles efectes del canvi climàtic sobre la 

biodiversitat. 

- Impulsar la gestió integral del cicle de l’aigua dins de l’àmbit del parc, amb especial 

atenció sobre les zones humides i els cursos d’aigua. Aquesta línia contemplarà la 

incidència dels factors naturals i antròpics sobre el sistema hidrològic. 

- Fomentar la recuperació i manteniment dels espais oberts dins de l’àmbit del parc, en 

tant que part molt significativa de la gestió i que és cabdal per garantir els processos 

ecològics. 

- Elaborar un programa pel control i seguiment de l’estat dels principals connectors 

ecològics i les condicions de permeabilitat del parc, tant a l’interior de l’àmbit del parc 

com les connexions amb els principals sistemes que l’envolten. 

- Revisar l’actual planificació dels accessos al parc, jerarquitzant la xarxa de camins per 

assegurar un bon funcionament del sistema, optimitzant la capacitat de càrrega i 

minimitzant la fragmentació i la pertorbació. 

- Integrar el benestar i la qualitat de vida de les persones que viuen a l’interior del parc 

com un eix fonamental de gestió per tal de garantir una adequada integració dels 

enclavaments urbans i reduir l’impacte d’aquests sobre el medi natural. 

- Promocionar l’ús del parc com un espai natural, de salut, benestar i coneixement tot 

fomentant l’accés al parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la 

trama urbana. 

- Desenvolupar una línia específica per l’educació ambiental centrada en el valors de 

l’espai natural en consonància amb els programes desenvolupats en els 28 anys de 

gestió del parc. 

- Elaborar un paquet de mesures per fomentar la gestió forestal i els usos i aprofitaments 

agropecuaris sota criteris d’aprofitament sostenible que es basin en el respecte de la 

funció ecològica, social i el foment de la qualitat ambiental i paisatgística del parc. 

- Construir un programa específic d’actuacions de recuperació d’àmbits afectats per 

l’ocupació d’horts marginals i barraques. 

- Desenvolupar una línia de recerca per aprofundir en el coneixement dels serveis 

ecosistèmics del parc per tal de fomentar la seva producció i la maximització dels serveis 

que ofereixen. 

- Fomentar la participació de tots els agents que intervenen en la producció i aprofitament 

dels serveis ecosistèmics. 

- Establir una línia d’actuació per la rehabilitació de les edificacions patrimonials i 

tradicionals que aportin qualitat al territori i garanteixin la millora i el manteniment dels 

valors naturals de la finca en la qual s’ubiquen. 

- Potenciar els usos i activitats compatibles amb els objectius del parc per mantenir i 

millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. 
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- Elaborar un manual que incorpori l’experiència acumulada en les condicions i els criteris 

relatius al manteniment, millora o nova implantació d’infraestructures de comunicació i 

serveis amb especial èmfasi a les mesures correctores.  

- Impulsar mesures específiques per reduir les pertorbacions derivades de l’ús social 

estudiant la possibilitat d’establir àrees d’accés restringit i/o prohibint les activitats 

incompatibles. Regular les condicions i els criteris per autoritzar les activitats de caràcter 

col·lectiu.  

- Posar en marxa un programa per la gestió pública, privada o mixta de les finques sense 

eliminar la possibilitat d’expropiar els terrenys necessaris per a la realització 

d’intervencions puntuals. 

- Fomentar l’associacionisme entre els propietaris de finques agrícoles i forestals per la 

redacció de plans de gestió conjunts per afavorir la potenciació dels valors ecològics del 

parc. 

- Redactar un model de regulació urbanística que estableixi uns criteris i unes condicions 

globals per a tot l’àmbit del parc que es materialitzin en paràmetres de tipus qualitatiu 

que posin el focus en la proposta d’intervenció i les seves conseqüències a nivell 

ecològic, paisatgístic, social i econòmic, i que dotin els tècnics d’elements de reflexió, 

contingut i valoració dels projectes. 

- Delimitar els ERE i establir criteris i condicions per disminuir l’impacte ecològic i 

paisatgístic de les urbanitzacions fora d’ordenació. 

- Restringir la implantació de noves infraestructures de serveis, racionalitzar les existents 

i preveure mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ecològic i 

paisatgístic. 

 

D’altra banda, també és configuren un conjunt d’objectius que vetllaran pel compliment de les 

estratègies redactades anteriorment. Considerant la realitat actual del Parc, els objectius de la 

seva creació, així com l’històric de les actuacions fins ara realitzades en l’àmbit, el Pla Especial 

recull els següents objectius: 

 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. Cal procurar i assegurar les condicions abiòtiques adients perquè el 

funcionament biològic i ecològic del Parc s’avingui als objectius de preservació. 

Preservar i mantenir l’estat de conservació favorable de les poblacions de les espècies i 

dels hàbitats propis del Parc Natural, tot mantenint la seva qualitat ecològica i afavorint 

la seva estabilitat i complexitat. Controlar i gestionar les pertorbacions que afecten 

l’estructura i l’estabilitat de les comunitats. Assegurar que existeixin les condicions 

favorables perquè es puguin desenvolupar adequadament els cicles vitals de les 

espècies, els processos ecològics bàsics, i les interaccions entre les diferents espècies, 

especialment els fluxos ecològics i la mobilitat de les espècies. 

 Millorar les condicions de les vores de la Serra de Collserola per tal de disminuir 

els riscos, recuperar ambients i paisatges, assegurar la connectivitat ecològica 

amb els espais oberts de l’entorn, facilitar l’accessibilitat dels usuaris del Parc i 

corregir el caràcter suburbà. En particular, cal assegurar la permeabilitat ecològica en 

tant que és un dels processos ecològics més importants per al manteniment del bon estat 

de la biodiversitat, i en el Parc està molt compromesa. Millorar l’accessibilitat a aquest 

sector perifèric del parc i encabir un ús més intensiu del lleure ciutadà per protegir millor 

l’interior del Parc. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

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

incidint en l’ús i el foment d’energies netes. El PEPNat ha de garantir que l’ús social 

a Collserola, en les seves múltiples fórmules i intensitats, sigui compatible amb la 

conservació del patrimoni natural i cultural i amb el desenvolupament de les activitats 

econòmiques que s’hi duen a terme.  

 Mantenir i adequar les activitats de producció de bens orgànics i fomentar 

l’economia verda. Cal assegurar que les activitats de producció de bens orgànics siguin 

compatibles en el context actual de preservació i ús del Parc. Cal considerar aquest ús i 

activitat en el marc del desenvolupament de l’economia verda en el Parc. 

 Conèixer i valorar els serveis ecosistèmics, aprofundint en la recerca de Collserola 

com a espai de coneixement. Cal abordar amb decisió el coneixement dels serveis 

ecosistèmics que hi ha en el Parc. Entendre el valor econòmic que donen els 

ecosistemes (l’actiu en biodiversitat i hàbitats, fixació de CO2, l’alliberament d’O2, la 

connectivitat ecològica, la preservació del cicle de l’aigua, el control de l’erosió i el 

manteniment dels sòls, el valor perceptiu i el paisatge, l’ús social, etc.), la qual cosa 

permetrà prendre millors decisions de cara la gestió del Parc. 

 Mantenir i millorar el Patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Cal gestionar aquest 

patrimoni construït que conforma a Collserola nombroses i diverses edificacions de totes 

les èpoques. És important tenir cura i mantenir el ric patrimoni històric i cultural existent, 

que a Collserola data des de fa més de 100.000 anys.  

 Ordenar i gestionar convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. 

Collserola és essencialment una unitat paisatgística amb una entitat forta i ben 

diferenciada però susceptible de rebre pressions i canvis que el simplifiquin i banalitzin. 

Cal que l’aplicació del Pla moduli favorablement el paisatge i minimitzi els impactes. 

 Establir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració 

público-privada. El Parc ha d’incorporar una nova visió de la realitat i desenvolupar 

visions i coneixements actuals sobre las potencialitats i capacitat d’aprofitament dels 

recursos naturals o culturals atenent a les capacitats d’aquest territori, i fer-ho amb 

respecte pels serveis ecosistèmics. Cal introduir elements d’economia productiva en el 

territori, sense que malmetin o comprometin els valors ecològics i culturals. Per això cal 

considerar la inclusió de la iniciativa privada i donar oportunitats de gestió compartida 

compatible sempre que es garanteixi que s’orientin cap a la preservació i millora del 

patrimoni natural. 

 Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat 

canviant del territori i la societat. El medi natural evoluciona constantment, amb unes 

dinàmiques pròpies no subjectes a una planificació fixa a llarg termini. Per això és 

necessari dotar al Parc d’un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat 

canviant del territori i de la societat actual que serveixi per garantir la preservació dels 

valors ambientals que serveixi per garantir la preservació dels valors ambientals. 

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 naturals 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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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. 

 

1.1.2. Principals determinacions del pla 

El desenvolupament i aplicació del nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge 

(PEPNat) comportarà la derogació del Pla Especial del Parc de Collserola vigent, el Pla Especial 

d’Ordenació i Protecció del Medi Natural (PEPCo), de l’any 1987.  

En paral·lel al Pla especial, s’està redactant i tramitant la Modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM), de manera que no es donin contradiccions entre el PEPNat i el planejament urbanístic 

que impedeixin assolir els objectius de gestió i conservació del Parc Natural establerts.  

El PEPNat, a banda de les propostes dintre de l’àmbit del Parc, planteja també dur a terme un 

estudi dels terrenys circumdants entre el Parc i les urbanitzacions exteriors amb qualificacions 

urbanístiques compatibles amb els objectius del Parc, proposant línies de treball i recomanacions 

a tenir en compte en la seva posterior ordenació, a partir de la definició d’un Espai funcional del 

Parc. 

A nivell de planejament, el principal canvi que suposa el PEPNat respecte l’anterior Pla Especial 

és l’ordenació del Parc d’acord a sis eixos:  

 Model de Preservació i millora dels valors ecològics 

 Model de Valorització dels recursos naturals 

 Model d’Ús públic 

 Model de Patrimoni construït 

 Model de Infraestructures i serveis 

 I l’Espai funcional.  

Als apartats inclosos dins de l’ordenació proposada de la memòria del Pla es poden consultar 

específicament les propostes de cadascun dels models. A mode de resum, i centrant-se en les 

propostes que tenen una major incidència a efectes de l’avaluació dels impactes ambientals, es 

presenten a continuació les principals propostes del PEPNat, centrades en l’estratègia ecològica 

del Pla. 

L’estratègia ecològica del Pla Especial es fonamenta en la preservació de la biodiversitat i 

maximització dels serveis ecosistèmics, sempre sota el control de l’evolució del capital natural 

mitjançant l’anàlisi dels fluxos i de les funcions ambientals del Parc per tal de fer el seguiment de 

l’evolució del Pla i les seves propostes. Es planteja, per tant, una estratègia ecològica basada en 

una gestió dinàmica i adaptativa. Així, els mecanismes principals a partir dels quals es 

desenvoluparan eixos d’actuació són els següents: 

 Millora connectivitat interna i externa: a través de la definició de l’Espai funcional, el 

reconeixement de les àrees d’interès connector i els projectes estratègics de millora de 

la connectivitat. 

 Conservació dels elements de valor ecològic: a través del foment del mosaic forestal i de 

la identificació d’unes Àrees d’Especial Significació (pedreres i basses). 

 Control de les pertorbacions: a partir de la delimitació de les illes de tranquil·litat (aquells 

espais més preservats de la freqüentació humana i de les diferents infraestructures 

existents), la concentració de la freqüentació a les vores del Parc (amb el reconeixement, 
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la consolidació i la potenciació de diversos nodes d’accés al Parc (veure apartat Model 

d’ús públic) i el foment d’una estratègia baixa en carboni (a partir de la reducció de la 

circulació de vehicles motoritzats al Parc i de la implantació d’activitats amb criteris de 

minimització d’emissions). 

 Foment de l’economia verda: a través de la corresponsabilitat i cogestió de les finques 

en que s’implantaran noves activitats i/o usos. 

 

Cal tenir en compte també el plantejament de l’Espai funcional que permetrà esmorteir els 

impactes i les pressions sobre el Parc, i així afavorir el manteniment dels valor ecològics del Parc, 

especialment afavorint la connectivitat (tant interna com externa) de Collserola. 

 

 

1.2. Raó per la qual el pla es sotmet a avaluació ambiental 

Tot i que a l’inici de redacció del Pla el marc legal vigent no requeria, en principi, de la realització 

del procés d’avaluació de Plans i Programes, la voluntat de realitzar un Pla ambiciós que 

transcendís les pròpies competències del Planejament Especial i impulsés una Modificació 

Puntual del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit del Parc natural, així com propostes per a 

l’Espai funcional adjacent, van motivar la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE).  

A més, cal tenir en compte l’aprovació de la Llei 21/2013 i la 16/2015 i el fet que Collserola és un 

espai inclòs en la Xarxa Natura 2000.  

Amb això, el procediment d’AAE ordinària queda recollit als articles 17 al 25 de la llei 21/2013, 

els quals estableixen els tràmits i requisits a dur a terme.  

Atenent al marc normatiu, s’inicia amb la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental, 

amb la tramitació del Document Inicial Estratègic (DIE) i, un cop dutes a terme les consultes 

prèvies i emès el Document d’Abast per part de l’òrgan ambiental, es continua amb la redacció 

de l’Estudi Ambiental Estratègic per a l’aprovació inicial (els continguts requerits per l’EAE són 

els que es detallen a l’Annex IV de la Llei 21/2013).  

Posteriorment, i un cop finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, 

per tal que presentin al·legacions, s’elabora una proposta final del pla que, juntament amb l’EAE, 

el resultat de la informació pública i un document resum de com s’han integrat a la proposta final 

els documents esmentats anteriorment, es remet a l’òrgan ambiental. Una vegada finalitzada 

l’anàlisi tècnica de l’expedient és formula la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) que dona 

per acabat el procés d’AAE. 
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2. Descripció i valoració del procés d’avaluació ambiental estratègica 

 

2.1. Estructura formal de l’EAE 

L’Estudi Ambiental Estratègic incorpora els continguts establerts per la legislació vigent (Annex 

IV de la Llei 21/2013) i es centra a realitzar una diagnosi complementaria a la del PEPNat que 

detecti els principals valors i condicionants ambientals útils per a l’avaluació ambiental de les 

alternatives i les propostes, per a la detecció de possibles impactes, anàlisi de propostes i 

plantejament de mesures ambientals per minimitzar-los. L’Estudi Ambiental estratègic (EAE) 

s’estructura de la següent manera: 

 

1. Context de l’avaluació ambiental del PEPNat de Collserola  

1.1. Abast territorial 

1.2. Antecedents  

1.3. Organització i procés de treball a partir del Decret 146/2010 

1.4. Marc legal  

1.5. Relació del PEPNat amb altres plans i programes  

2. Contingut i objectius del pla  

2.1. Objectius específics i línies estratègiques del pla   

2.2. Model estratègic de la proposta d’ordenació 

2.3. Desenvolupament previsible del pla  

3. Diagnosi ambiental  

3.1. Medi físic   

3.2. Medi biòtic  

3.3. Medi humà  

4. Objectius de protecció ambiental  

4.1. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)  

4.2. Objectius de protecció ambiental fixats pels plans i programes de rang superior  

4.3. Objectius ambientals del pla  

5. Avaluació ambiental de les alternatives  

5.1. Descripció de les alternatives  

5.2. Avaluació ambiental de les alternatives  

5.3. Justificació de l’alternativa escollida   

6. Resum de les principals propostes del PEPNat  

7. Probables efectes significatius sobre el medi ambient  

7.1. Definició de les zones d’especial importància mediambiental  

7.2. Descripció dels efectes sobre els elements o vectors ambientals  
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7.3. Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

7.4. Avaluació ambiental específica dels àmbits que puguin resultar afectats de manera 

significativa  

8. Mesures de protecció ambiental previstes  

8.1. Mesures de protecció ambiental a aplicar en les actuacions derivades del PEPNat 

9. Indicadors ambientals dels impactes de l’aplicació del pla  

9.1. Indicadors ambientals globals 

9.2. Indicadors ambientals a nivell de finca 

10. Programa de vigilància ambiental  

10.1. Fase de planejament  

10.2. Fase d’implementació o funcionament  

11. Valoració global del pla  

11.1. Grau d’assoliment dels objectius ambientals  

11.2. Valoració global i conclusions  

12. Resum de caràcter no tècnic  

13. Plànols ambientals  

 

Per tant, l’estructura de l’EAE és coherent amb els continguts que estableix la normativa 

d’avaluació ambiental (Annex IV de la Llei 21/2013).  

 

 

2.2. Síntesi dels continguts i conclusions de l’EAE 

 

2.2.1. Identificació dels aspectes ambientalment rellevants 

El PEPNat, a la seva memòria, fa una extensa diagnosi dels valors ambientals dels medis abiòtic, 

biòtic i humà (derivada del document Diagnosi Ambiental del Parc de Collserola fet per la 

Diputació de Barcelona l’any 2008 i del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona) i l’EAE la recull en forma de resum sintètic. Per altra banda, s’han estudiat de 

forma més específica aquells elements clau per a l’avaluació ambiental del model d’ordenació 

del Parc que no hagin estat tractats en aquestes diagnosis o que hagin estat tractats de forma 

superficial, de manera que s’aporta informació detallada i actualitzada. 

Addicionalment, el PEPNat fa una identificació específica de diversos elements amb diferents 

interessos naturals, però també patrimonials, als inventaris dels seus annexes, en les quals se’n 

fa una descripció de les seves situacions, característiques actuals i possibles impactes. Aquests 

element, a més, s’han identificat sovint amb informació aportada pel CPNSC. L’EAE es remet a 

aquests diferents annexes en aquells punts que hi tenen repercussió, integrant així aquestes 

elements en el procés d’avaluació ambiental. 

Es resumeixen a continuació les principals característiques del Parc Natural: 

 És un espai protegit metropolità. 
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 Collserola contribueix a la conservació de la biodiversitat de l’AMB i es caracteritza per 

un marc ecològic canviant. S’hi troben més de 2.500 espècies al Parc. 

 Existència de dues Reserves Naturals Parcials, alhora que altres figures de protecció. 

Presència de 13 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), 4 dels quals prioritaris. 

 Amb una oferta de gran quantitat de serveis ecosistèmics, destacant el de regulació de 

l’erosió i la hidrologia, pel fet de trobar-se envoltada de zones urbanes, i els serveis 

culturals, relacionats amb les activitats, la salut, el paisatge i patrimoni. 

 El 98,6% del Parc se situa per sobre del 30% de pendent i el 81,5% roques poc 

permeables. 

 Espai fragmentat amb una concentració de punts crítics i problemàtiques de connectivitat 

als entorns del Parc i a la seva part central.  

 Els rius, rieres i torrents concentren una part important dels seus valors ecològics i 

desenvolupen un paper transcendental per la connectivitat. 

 És un sistema socio-ecològic, un espai dinàmic amb rellevant intervenció de l’acció 

humana i on destaquen dinàmiques relacionades amb l’aforestació, l’abandonament 

agrícola, la desforestació i la urbanització.  

 Es caracteritza per un elevat nombre d’usuaris i multitud d’activitats antròpiques que 

generen pertorbacions.  

 La potencialitat de les activitats primàries contribueixen a la gestió de la biodiversitat i a 

disminuir la vulnerabilitat. 

 Es constata una elevada riquesa i diversitat patrimonial del Parc malgrat l’estat d’abandó 

de bona part de les construccions. 

 

2.2.2. Definició dels objectius ambientals 

Els objectius ambientals que es plantegen completen els objectius que planteja el PEPNat però 

no difereixen gaire amb aquests, en tant que el mateix propòsit del Pla especial és la protecció 

dels valors ambientals de la serra de Collserola.  

Així, a partir de la diagnosi i dels objectius ambientals inclosos en altres documents de 

planejament superior, i en base al document d’abast de l’òrgan ambiental, l’Estudi Ambiental 

Estratègic planteja els següents objectius ambientals (que, alhora, incorporen una sèrie de 

subobjectius que els concreten – veure apartat 4.3 de l’EAE -):  

 Objectiu 1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

 Objectiu 2. 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 3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de 

l’aprofitament de recursos i del capital natural. 

 Objectiu 4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

 Objectiu 5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

 Objectiu 6. Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic. 

 Objectiu 7. Conservar i millorar els processos del medi físic. 

 Objectiu 8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc. 
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 Objectiu 9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la 

implicació dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai 

i dels seus valors i el foment de la participació ciutadana. 

 Objectiu 10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar 

les infraestructures de gestió i transport de fluxos ambientals. 

 

 

2.3. Descripció, anàlisi i valoració d‘alternatives 

L’EAE del PEPNat fa una descripció de les diferents alternatives plantejades, així com una anàlisi 

del compliment dels objectius ambientals del Pla per cada una d’elles per, finalment, valorar-les 

i escollir la més adequada des del punt de vista ambiental. 

El PEPNat plantejava al seu avanç 4 alternatives, que quedaven recollides al Document Inicial 

Estratègic (DIE). Posteriorment, a partir de les consideracions del Document d’Abast es van 

plantejar 4 noves alternatives atenent a la necessitat d’incorporar una alternativa que incorporés 

els espais funcionals a l’exterior del Parc Natural. Així, a l’EAE avalua les següents 4 alternatives: 

 

 Alternativa 0: Manteniment de les qualificacions urbanístiques i zonificació vigent. 

 Alternativa 1: Nou Pla Especial amb els límits del Parc Natural. 

 Alternativa 2: Pla urbanístic i Pla especial 

 Alternativa 3: Pla urbanístic i Pla especial amb inclusió dels terrenys circumdants al Parc 

 

D’aquestes alternatives, es considera finalment que l’alternativa 3, basada en la tramitació 

conjunta d’una Modificació del Pla General Metropolità (MPGMco) i del Pla especial (PEPNat), 

establint una qualificació única de màxima protecció (29co) dins dels límits del Parc Natural però 

realitzant també un estudi dels terrenys circumdants del Parc, l’Espai funcional, i proposant-hi 

línies de treball i recomanacions, és l’escollida en permetre el compliment dels objectius del 

PEPNat. 

Així, l’alternativa 3 ofereix respecte la resta d’alternatives: una major capacitat per solucionar els 

ajustos necessaris en les qualificacions de certs àmbits conflictius; la possibilitat d’afavorir la 

preservació dels valors ecosistèmics de regulació, faunístics, florístics i dels processos ecològics, 

podent ampliar recomanacions a l’Espai funcional; una major capacitat per donar resposta a les 

problemàtiques de pressió d’ús i impactes a les vores del Parc; i una major capacitat per 

solucionar els desajustos en les qualificacions de sòls agrícoles i un aclariment dels usos 

permesos en el sistema de Parc forestal per assolir la conservació del patrimoni construït i del 

paisatge. 
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2.4.  Tramitació 

En la següent taula es vol fer un repàs de les fases d’avaluació ambiental que s’han dut a terme 

i dels documents que s’han generat, fent constar algunes dades de referència: 

 

Taula 12: Històric del procés d’avaluació ambiental del PEPNat 
Font: AMB 
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2.5.  Valoració de la informació emprada 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del Pla s’ha utilitzat informació de base 

actualitzada procedent de fonts institucionals fiables tals com: 

 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 Barcelona Regional (BR) 

 Centre de la Propietat Forestal (CPF) 

 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

 Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) 

 Pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) 

 Collserola. El Parc Metropolità de Barcelona. Intervencions 1983-2008 (CPNSC) 

 Mapa de cobertes del sòl del CREAF  

 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

 Pla General Metropolità (PGM) 

 Departament d’Interior-Protecció Civil  

 Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil Generalitat de Catalunya 

 Catàleg del Paisatge de Catalunya (Observatori del paisatge de Catalunya) 

 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 

(Diputació de Barcelona) 

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (SIGPAC) 

 Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (DTES) 

 

A més, s’han consultat diversos estudis tècnics realitzats per agents públics i privats entre els 

quals destaquen especialment els que tenen relació amb la connectivitat ecològica i l’ús públic a 

la Serra de Collserola: 

 Determinació i avaluació dels espais d’especial interès connector del sistema de 

connectivitat ecològica de l’Espai “Serra de Collserola” (Mayor et al, 2003). 

 Estudi bàsic de permeabilitat ecològica i fragmentació del territori en relació a l’espai del 

PEIN “Serra de Collserola” (Mayor i Belmonte, 2003). 

 Anàlisi i determinació de les actuacions per garantir la connectivitat ecològica en la zona 

de contacte entre el connector ecològic occidental i el Parc de Collserola (Mayor et al, 

2004). 

 Guia de geologia de Collserola (Parc de Collserola, 2008). 

 Dispersió de fauna al Corredor Verd del Parc de l’Alba. Avaluació de la situació actual i 

proposta d’alternatives per al restabliment de la connectivitat ecològica (Minuartia, 2012). 
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 Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona: connectivitat ecològica i problemàtiques de 

fragmentació (Barcelona Regional, 2013). 

 Estudi de l’ús recreatiu del Parc de Collserola (SGM, 2013a). 

 Anàlisi de les dades proveïdes pels eco-comptadors del Parc de Collserola (SGM, 

2013b). 

 Descripció i diagnosi de l’ús públic. Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (SGM, 2015). 

 Noves perspectives per a la gestió dels espais naturals periurbans (SGM, 2016). 

 Complex Berta. Història d’una mina (de Pedro, 2018). 

 

Tanmateix, l’AMB ha encarregat la realització dels següents estudis i informes de detall amb 

motiu del pla, fet que ha permès ampliar la informació disponible per la seva avaluació ambiental: 

 Informe sobre l’estratègia de restauració de les pedreres dins del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (ECAFIR S.L., Març 2018) 

 Valorització de les funcions econòmiques rellevants al Parc Natural de la Serra de 

Collserola (Àlvar Garola, Febrer 2018) 

 Estudi de mobilitat de la Modificació Puntual del PGM i del Pla Especial de Protecció del 

Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de Collserola (Lavola, novembre 2017) 
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3. Procés d’informació i consulta 

 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar com s’han pres en consideració els resultats de les 

consultes realitzades, tant amb les diferents administracions durant el procés de redacció del Pla 

com durant la fase d’informació pública. Així doncs, en els següents apartats es fa una anàlisi de 

les aportacions rebudes de caràcter ambiental per les diferents administracions i públic consultat, 

en la fase d’avanç i inicial, i se’n valora la seva integració.  

Abans d’entrar en matèria es considera rellevant recordar com s’organitza la governança del Pla 

en tres nivells (veure apartat 1.3. “Organització i procés de treball a partir del Decret 146/2010” 

de l’EAE): 

 

 Comissió institucional, l’òrgan decisori de la redacció i tramitació del Pla, on estan 

representades totes les administracions que d’una manera o altra intervindrien en la 

redacció del Pla especial del Parc Natural de la Serra de Collserola, incloent els governs 

locals amb terme municipal dins de l’àmbit del Parc. 

 Ponència tècnica, que hauria de garantir una major operativitat en la coordinació tècnica 

entre institucions, integrada per les següents institucions: Direcció General de Polítiques 

Ambientals de la Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, 

CPNSC i Ajuntaments. 

 Secretaria tècnica, responsable de dur a terme la coordinació tècnica de les 

Comissions, i directora d’un equip redactor multidisciplinar amb tècnics de diferents 

administracions. 

 

Amb això, durant tot el procés hi ha hagut reunions amb la ponència tècnica per tal de validar les 

diferents propostes (per temàtiques) del Pla, així com amb la Comissió Institucional. Aquest fet, 

que es resumeix en els quadres següents, es considera molt rellevant en tant que ha permès un 

debat i validació tècnica constant i per temes durant els treballs de redacció del Pla:  
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PONÈNCIA TÈCNICA DATA 

Sessió constitutiva i presentació i 

debat de l’avanç de la MPGM 
7 de juliol de 2016  

Avanç MPGM d’acompanyament 

PEPNat 
6 de setembre de 2016  

Conformitat Avanç MPGM 

d’acompanyament PEPNat 
20 de setembre de 2016 

Aprovació avanç MPGM Consell: 

25 d’octubre de 2016 

Conceptes i objectius generals 

PEPNat 
8 de novembre de 2016  

Ús públic 13 de desembre de 2016  

Àmbit funcional 7 de febrer de 2017  

Les construccions existents i el 

catàleg de masies 
7 de març de 2017  

Equipaments, cementiris i serveis 

tècnics 
9 de maig de 2017  

Infraestructures 13 de juny de 2017  

Sistema hidrogràfic 11 de juliol de 2017  

Instruments de regulació 12 de setembre de 2017  

Estratègia ecològica 10 d’octubre de 2017  

Presentació esborrany PEPNat i 

MPGM per la inicial 
22 de març de 2018 

Aprovació inicial PEPNat Consell: 

24 juliol de 2018 

Presentació esborrany PEPNat i 

MPGM per la provisional 
12 de febrer de 2019 

Aprovació provisional PEPNat 

Consell: 30 d’abril de 2019 

Presentació Text refós 28 de gener de 2020  

Taula 13: Calendari de reunions 2016-20: Ponència tècnica 
Font: AMB 
 

 
COMISSIÓ INSTITUCIONAL  

Reestructuració de la governança, procés participatiu i estat dels treballs 25 de de maig de 2016 

Aprovació Avanç MPGM 5 d’octubre de 2016 

Addenda al Conveni i estat dels treballs 27 de setembre de 2017 

Aprovació Inicial PEPNat 29 de juny de 2018 

Aprovació Provisional PEPNat 30 d’abril de 2019 

Text Refós 
28 de gener de 2020 

març de 2020 

Taula 14: Calendari de reunions 2016-20: Comissió institucional 
Font: AMB 
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3.1. Fase avanç 

 

3.1.1. Aportacions derivades del procés de consulta i participació ciutadana 

Una vegada aprovat l’Avanç de Pla per part del Consell Metropolità de l’AMB, es van plantejar 

diferents reunions de participació ciutadana aprofitant les estructures municipals i també amb els 

mitjans telemàtics de les Administracions implicades amb materials adequats per fomentar la 

participació. Entre altres accions s’establiren reunions i es va crear un portal digital. Una vegada 

recollits els suggeriments corresponents a la informació pública de l’Avanç es va elaborar el 

corresponent informe que es va presentar a la Ponència tècnica i a la Comissió institucional. 

En total, es van realitzar 19 sessions participatives presencials (municipis del Parc, districtes de 

Barcelona i col·lectius específics), 10 entrades al formulari web de l’AMB, i s’adreçaren 19 escrits 

de suggeriments via registre a l’AMB i a altres administracions implicades.  

Entre els 3 canals de participació, es van recollir un total de 839 suggeriments. 

 

Sessions presencials 14 sessions / 153 participants 445 

Sessions presencials 

específiques 
5 sessions / 103 participants 264 

Formulari web 10 formularis 40 

Escrit registre 19 escrits 90 

TOTAL 285 participants 839 suggeriments 

Taula 15: Suggeriments en la fase d’avanç  

Font: AMB 

 

Dels 839 suggeriments recollits, es va redactar un informe final de suggeriments en el que es 

van seguir els 8 eixos de treball proposats a l’avanç del pla i en van aparèixer 3 de nous (9,10 i 

11): 

1) Preservació i millora dels valors ecològics 

2) Regulació d’usos i activitats 

3) El patrimoni construït 

4) Les infraestructures del parc 

5) L’espai funcional adjacent al parc 

6) Espais de regulació específica i altres realitats existents  

7) Directrius per la regulació urbanística 

8) Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

9) Educació i Sensibilització ambiental 

10) Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 

11) Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç 

 

Amb posterioritat es va prosseguir amb una segona tongada de sessions informatives i 

participatives amb els diferents ajuntaments:  
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Ajuntament Data 

Montcada i Reixac 22 de juny de 2017 

Sant Just Desvern 22 de juny de 2017 

Sant Cugat del Vallès 4 de juliol de 2017 

Molins de Rei 5 de juliol de 2017 

El Papiol 6 de juliol de 2017 

Esplugues de Llobregat 7 de juliol de 2017 

Cerdanyola del Vallès 10 de juliol de 2017 

Sant Feliu de Llobregat 12 de juliol de 2017 

Barcelona juny 2017 - març 2018 

Taula 16: Calendari de reunions amb els Ajuntaments 
Font: AMB 
 
 

I també es van dur a terme reunions específiques amb la Plataforma cívica per la defensa de 

Collserola: 

 

Plataforma cívica per a la defensa de Collserola Data 

Reunió preliminar amb el nou president de la Comissió Institucional 13 de juliol de 2016 

Presentació document Avanç MGPM 13 d’octubre de 2016 

Presentació en relació a la jornada de debat celebrada a l’IEC (23 de 

gener de 2016) 
20 de desembre de 2016 

Debat sobre la incorporació de les conclusions de la jornada de debat  25 d’abril de 2017 

Presentació estat dels treballs 8 de maig de 2017 

Reunió amb la Ponència Tècnica 15 de maig de 2017 

Taula 17: Calendari de reunions amb la Plataforma cívica per a la defensa de Collserola 
Font: AMB 

 

Totes les aportacions rebudes, per via dels diferents canals establerts, es van tenir en compte 

per continuar amb els treballs per a la redacció de la documentació per l’aprovació inicial. 

 

3.1.2. Incorporació de les determinacions del document d’abast i informes d’altres 

administracions 

L’òrgan ambiental, concretament el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals, va emetre el document d’abast del PEPNat el 28 de maig de 2015. En el 

següent quadre es resumeixen les determinacions del mateix, els apartats que s’esmenen i la 

proposta de resolució. També s’incorporen les determinacions de les diferents administracions 

consultades per l’òrgan ambiental, així com els informes territorials i urbanístics: 

 

 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

 

Determinació Document* Proposta resolució 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS 

 

Avaluació de les propostes 

Probables efectes significatius de l’alternativa i propostes concretes. Cal aprofundir en l’avaluació dels objectius i subobjectius ambientals amb la concreció de 

determinats aspectes com: 

 

 La zonificació de l’espai i la determinació 
dels usos i gestió de cada sector. 

Memòria PEPNat (apartats 8.2.1 i 8.2.6; 

plànol 3 d’ordenació) 

Normativa (Art. 31)  

EAE (apartat 2.2) 

La zonificació proposada pel Pla inclou: Reserves naturals 

parcials, el reconeixement dels Espais d’interès connector, la 

identificació de les Àrees d’especial significació, i la delimitació 

d’Illes de tranquil·litat.  

 Les propostes concretes sobre la gestió de 
la xarxa viària i de camins de l’espai 
natural. 

Memòria PEPNat (apartats 8.2.3 i 8.2.5; 

plànols d’ordenació 8 i 13; Annex 10) 

Normativa (Art. 48, 59-61)  

EAE (apartat 2.2) 

El Pla identifica en les seves propostes d’ordenació la Xarxa 

dinàmica per a l’ús públic, regula les seves característiques i 

proposa diferents estratègies i actuacions. A més, a través de 

l’inventari de camins, regula la xarxa d’accés motoritzat dels 

camins del Parc.  

 La normativa reguladora de les 
infraestructures de serveis per poder 
maximitzar els beneficis ambientals del 
PEPNat. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.5) 

Normativa (Art. 48)  

EAE (apartat 2.2) 

Els criteris i condicions específiques del PEPNat, tant per a les 

infraestructures existents com per a les de nova creació, fan 

referència a aspectes ambientals, d’integració paisatgística i de 

tractament de l’entorn. 

 De recomanacions, orientacions, directrius 
i normes específiques per poder assegurar 
l’assoliment dels objectius ambientals en 
els “espais funcionals”. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.6; Annexos 

2 i 3; plànol d’ordenació 16) 

Normativa (Art. 62-70)  

EAE (apartat 2.2) 

El Pla estableix directrius i recomanacions generals per les 

actuacions que es desenvolupin a l’Espai funcional, a més 

s’identifiquen uns espais i uns fluxos preferents pels quals es 

defineixen recomanacions especifiques i possibles projectes 

estratègics. 
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Impactes ambientals 

 Sempre que sigui possible es quantificaran 
i localitzaran els impactes de les propostes 
i s’expressaran els resultats en taules i 
plànols. 

EAE (apartats 7.2) 

Els impactes sobre els elements o vectors ambientals es veuen 

quantificats i localitzats, dins del possible, a l’apartat de descripció 

dels efectes sobre els elements o vectors ambientals. 

 Jerarquitzar la importància relativa dels 
impactes per facilitar la priorització en la 
presa de decisions posteriors. 

EAE (apartat 7.3) 

Es dóna resposta a la matriu de definició i caracterització dels 

impactes, on es fa una avaluació qualitativa dels potencials 

impactes ambientals en relació als vectors de la diagnosi. 

 

Mesures ambientals 

 S’han d’especificar les mesures 
preventives, correctores i compensatòries 
previstes pel Pla i avaluar-ne la seva 
idoneïtat i suficiència. 

EAE (apartats 7.4 i 8) 

S’incorpora un apartat concret de Mesures de protecció ambiental 

i, pel que fa a àmbits concrets (els nodes d’accés al Parc i els 

enclavaments) es presenta l’avaluació ambiental específica de les 

zones que puguin resultar afectades de manera significativa. 

 Caldrà també estudiar la viabilitat 
econòmica d’aquestes mesures. 

Memòria  PEPNat (Capítol VI) 

S’incorpora al PEPNat un capítol específic amb l’Agenda i 

avaluació econòmica, la qual presenta i defineix les diferents 

inversions i exposa d’una manera clara i ordenada l’agenda 

d’actuacions previstes dins el Pla.  

 Verificar la introducció de mesures 
preventives, correctores i compensatòries 
addicionals per mitigar l’impacte negatiu 
de les propostes, tant del Pla com dels 
projectes que se’n puguin derivar. 

EAE (apartats 8, 9 i 11)  

S’incorporen al Pla: 1) les mesures de protecció ambiental a 

aplicar en les actuacions derivades del Pla; 2) una bateria 

d’indicadors ambientals, complerts i representatius, que permetran 

anar fent el seguiment de l’evolució de la qualitat dels valors del 

Parc; i 3) un Programa de Vigilància Ambiental detallat. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document* Proposta resolució 

Altres aspectes de valoració global 

 Incorporar els objectius que estableix el 
Decret 146/2010 (article 3 i 4) i valorar-ne el 
compliment segons les propostes del 
PEPNat. 

EAE (apartat 4) 
Incorporat a l’apartat Objectius de protecció ambientals de rang 

superior. 

 Verificar la introducció en el pla de les 
modificacions necessàries per tal de 
millorar la integració dels aspectes 
ambientals en el planejament. 

EAE (apartats 9 i 11) 
Incorporat a l’apartat d’Indicadors ambientals, i a l’apartat 

Programa de Vigilància Ambiental. 

 Caldrà incorporar una síntesi del document 
ambiental. 

EAE (apartat 12) L’EAE incorpora un Resum de caràcter no tècnic. 

 Justificar la integració de la documentació 
del Pla amb la documentació ambiental. 

PEPNat 

EAE 

La documentació del Pla i l’ambiental queda justificada amb l’EAE 

i el propi PEPNat. 

Seguiment ambiental 

 Caldrà valorar la inclusió de les 
aportacions realitzades per la Plataforma 
Cívica per a la defensa de Collserola. 

Memòria PEPNat (apartats 7 i 8; Capítol 

V; Annex 11) 

EAE (apartat 4) 

S’han treballat amb major profunditat els objectius del Pla, 

reforçant el component ambiental de la proposta d’ordenació. Pel 

que fa al procés participatiu, per la fase de l’avanç es van 

desenvolupar tallers, jornades i es van obrir diferents canals de 

participació per deixar suggeriments i opinions sobre el Pla 

proposat.  

 Definir els indicadors plantejats 
(quantitatius i/o qualitatius) que permetin 
una valoració dels possibles impactes i 
l’acompliment dels objectius ambientals 
adoptats. 

EAE (apartat 9 i 11) 
Incorporat a l’apartat d’Indicadors ambientals i a l’apartat 

Programa de Vigilància Ambiental.  
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 A més, s’hauran de determinar els 
següents aspectes: 
Paràmetres que requeriran seguiment i 

índex/indicadors proposats per a la seva 

avaluació. 

EAE (apartat 11) S’ha incorporat a l’apartat Programa de Vigilància ambiental. 

 Contingut i freqüència dels informes de 
seguiment (es proposa 15 dies). 

EAE (apartat 11) S’ha incorporat a l’apartat Programa de Vigilància ambiental. 

 Organisme o organismes responsables 
d’emetre’ls (es proposa que sigui el 
Consorci del Parc). 

EAE (apartat 11) S’ha incorporat a l’apartat Programa de Vigilància ambiental. 

 Les directrius i altres determinacions 
ambientals per a la formació i l’avaluació 
ambiental. 

EAE (apartat 11) S’ha incorporat a l’apartat Programa de Vigilància ambiental. 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

Les mesures de gestió i/o actuació recollides al PEPNat sobre els torrents i les rieres de l’espai natural hauran de ser compatibles amb: 

 Les diverses recomanacions i guies 
tècniques de l’ACA sobre planificació i 
gestió de l’espai fluvial, i d’execució 
d’actuacions i intervenció d’aquests 
espais. 

 
 

EAE (apartat 8) S’incorpora a l’apartat de Mesures de protecció ambiental. 

 Amb els Plans d’Espais Fluvials del 
Besòs i del Llobregat. 

 
 
 

EAE (apartat 8) S’incorpora a l’apartat de Mesures de protecció ambiental. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document* Proposta resolució 

PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA 

 Demanen que el PEPNat contempli tota la 
superfície del PEPCo. 

Memòria PEPNat (apartat 3) 

L’àmbit del PEPNat comprèn: els terrenys declarats com a Parc 

Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació 

definitiva aprovada pel Decret 146/2010 (superfície total = 8.17036 

hectàrees). A més, el PEPNat també incorpora un Espai funcional 

que comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai 

PEIN Serra de Collserola que, per les seves característiques o per 

la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment 

dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc. 

 Cal adequar, concretar i treballar amb més 
profunditat diferents aspectes dels 9 
objectius específics definits al Pla. (fan 
propostes i observacions). 

Memòria PEPNat (apartat 8) 

De la conclusió de la diagnosi s’han derivat aquests 9 objectius 

que es tradueixen en les 6 propostes del model d’ordenació. Les 

concrecions queden recollides a la memòria del PEPNat en els 

apartats corresponents. 

 Demanen la retirada del document i l’inici 
d’una nova redacció amb uns criteris 
participatius més amplis. 

Memòria PEPNat (apartat 7; Capítol V i 

Annex 11) 

El PEPNat inclou varis apartats on es descriu el procés de 

participació que s’ha desenvolupat de manera continuada des de 

les primeres etapes de la proposta. 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA (FAVB) 

 Manca d’un procés de participació obert a 
tota la ciutadania: reclamen unes jornades 
de participació obertes a tothom per poder 
reconduir el document. 

Memòria PEPNat (apartat 7; Capítol V; 

annex 11) 

La fase d’informació pública de l’Avanç s’ha desenvolupat 

mitjançant tres canals de participació: sessions d’informació i 

participació (19 sessions), consulta, descàrrega del document i 

formulari de suggeriments al web de l’ÀMB, i període de 

presentació de suggeriments per escrit al Registre de les 

Administracions públiques que integren el Consorci o mitjançant 

correu administratiu.  

                                                      
36 Amb posterioritat a l’aprovació provisional la superficie del Parc va passar a ser de 8.156 ha fruit de la modificació aprovada per l’acord de Govern GOV/116/2019, d'1 d'agost 
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CONSELL DE PROTECCIÓ DE NATURA 

 Consideren que l’àmbit territorial del 
PEPNat i el fet que les indicacions sobre 
els espais situats fora tinguin només 
caràcter indicatiu i no normatiu és 
insuficient des del punt de vista funcional i 
de l’ordenació del territori per a assegurar 
la connectivitat ecològica de l'espai i més 
tenint en compte a les pressions que està 
sotmès l’Espai. 

 El PTMB defineix uns connectors i uns 
espais de valor connector que caldria 
desenvolupar. 

Connectivitat ecològica: Memòria 

PEPNat (apartat 8.2.1.5; plànol 

d’ordenació 3, 4 i 5) 

Normativa (Art. 33) 

EAE (apartat 2.2) 

Espai funcional: Memòria PEPNat 

(apartat 8.2.6; Annexos 2 i 3; plànol 

d’ordenació 16) 

Normativa (Art. 62-70)  

EAE (apartat 2.2) 

Es dóna resposta a diferents apartats dels documents que 

integren el PEPNat. El Pla identifica uns espais per a la millora de 

la connectivitat interna i externa del Parc per tal de garantir la 

conservació de la biodiversitat i dels processos ecològics que 

tenen lloc i es plantegen actuacions tant dins com fora de l’àmbit 

del Parc. 

En referencia a l’Espai funcional el Pla estableix directrius i 

recomanacions generals per les actuacions que es desenvolupin 

en aquest espai. 

 Consideren que el PEPNat continua 
agafant forma de document urbanístic com 
el PEPCo. El PEPNat hauria d’anar més 
enllà i explorar maneres diferents 
d’abordar la conservació del medi natural. 

Memòria PEPNat (apartat 7 i 8) 

S’avaluen les diferents alternatives considerades: alternativa 0 –

plantejava mantenir vigent el PEPCo- i alternatives 1, 2 i 3 -

plantejaven la redacció de un nou Pla especial, però amb diferents 

formes d’abordar l’ordenació del territori-. L’alternativa 3 és la que 

es va valorar més favorablement des del punt de vista ambiental. 

El PEPNat es basa en l’estratègia ecològica, eix transversal i 

vertebrador de les diferents propostes, que inclouen tant 

l’ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, com 

directrius, recomanacions i projectes estratègics a desenvolupar.  

 Si bé indiquen la importància de 
l’enfocament que se li vol donar al PEPNat, 
consideren que encara manca 
disponibilitat d’informació i de criteris 
d’interpretació per poder fer aquest 
plantejament com a instrument de 
regulació obert, flexible i adaptable a la 
realitat canviant del territori i la societat. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.1.6; Annex 

1) 

Normativa (Art. 8) 

EAE 2.2) 

L’Eina Multicriteri és un instrument d’anàlisi sistemàtic del territori 

que permet valorar i ponderar el seu estat actual, així com els 

efectes ecològics i ambientals que impliquen els usos i activitats 

existents i futurs al Parc Natural. Aquesta Eina es planteja com un 

instrument flexible i adaptable a la realitat (de fàcil actualització). 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 
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 El PEPNat no qüestiona l’existència de 
determinades instal·lacions i 
infraestructures i s’assumeix que el Pla 
només ha d’establir les condicions i els 
criteris relatius al manteniment, millora o 
nova implantació. Consideren que es 
centra en l’establiment de mesures 
correctores. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.5; plànol 

d’ordenació 13) 

Normativa (Art. 59-61)  

EAE (apartat 2.2) 

Es dóna resposta a diferents apartats dels documents que 

integren el PEPNat. Amb caràcter general, es limita la implantació 

de noves infraestructures a les estrictament necessàries per a 

satisfer l’interès públic general i la correcta gestió del Parc. Així 

mateix, es restringeix el pas de noves infraestructures i serveis de 

subministraments a les reserves i altres zones sensibles, com els 

cursos fluvials i les zones humides, i s’estableix que caldrà evitar 

en la mesura del possible a les Illes de tranquil·litat i els Espais 

d’interès connector.  

 Posen de manifest que actualment encara 
manca la definició explícita de la 
necessitat, criteris de selecció i impacte del 
desenvolupament de les ERE. Sembla que 
el PEPNat vulgui obrir la porta a actuacions 
similars en altres espais no qualificats com 
a ERE pel fet que proposa aplicar els 
mateixos criteris d’ordenació i regulació a 
totes les urbanitzacions fora d’ordenació 
del PEPNat. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.4.4) 

Normativa (Art. 55)  

EAE (apartat 2.2) 

Des del Pla es consideren i s’analitzen les construccions no 

compatibles amb el model de Parc, es delimiten definitivament els 

espais de regulació especial (ERE) i s’estableix una regulació 

pròpia per als àmbits d’ordenació específica (ERE 1). 

 Posa de relleu la importància de la 
restauració en un espai com Collserola. 
Consideren que cal aprofundir i concretar 
la línia d’actuació que fa referència als 
àmbits afectats per l’ocupació d’horts 
marginals i barraques. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.2.2) 

Normativa (Art. 38)  

EAE (apartat 2.2) 

El PEPNat aborda la problemàtica dels horts marginals, i atenent 

al seu impacte ambiental i paisatgístic, es consideren usos no 

compatibles amb el planejament proposat i hauran d’extingir-se i 

recuperar el sòl amb projectes específics de restauració. 

 El Pla s’ha de centrar en els canvis que cal 
realitzar al PGM perquè pugui assolir els 
seus objectius. 

MPGM 
Resolt amb la MPGMCo que s’està redactant i tramitant en 

paral·lel al Pla especial.  

 Proposen la incorporació d’una línia 
estratègica adreçada a garantir el bon 
funcionament del cicle vigilància-denúncia-
sanció-restauració. 

- 

Aquest punt ja queda resolt amb la normativa sectorial vigent. La 

Llei d’urbanisme atribueix preferentment la competència als 

ajuntaments. També el Departament de Territori i Sostenibilitat pot 

exercir de manera subsidiària la potestat de protecció de la 

legalitat urbanística respecte a presumptes infraccions greus i molt 
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greus. Així mateix, en supòsits especials de vulneració de la 

legalitat urbanística en sòl no urbanitzable i en terrenys reservats 

per a sistemes urbanístics, el Departament de Territori i 

Sostenibilitat adquireix les mateixes competències que els 

ajuntaments. 

D’altra banda, en aquells municipis que es troben inclosos a l’AMB, 

la competència recau en primera instància en els ajuntaments, i 

de forma subsidiària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC 

 Cal completar el DIE amb l’Estratègia 
Catalana d’adaptació al canvi climàtic a 
Catalunya 2013-2020; el segon informe 
(que ja serà el 3r) del CC a Catalunya i 
l’Estratègia de Desenvolupament 
Sostenible. 

EAE (apartat 3.3.10) 
Incorporat i desenvolupat a l’apartat Mitigació i adaptació al Canvi 

Climàtic. 

 Proposen eines per concretar la definició 
de l’estratègia sintètica d’adaptació al CC: 
Canvibosc i Deboscat, la priorització de 
mesures d’acord amb el grau de 
vulnerabilitat dels sistemes i l’elaboració 
d’un calendari d’actuacions. 

Memòria PEPNat (apartats 8.2.1.4 i 

8.2.1.8 

Normativa (Art. 10) 

EAE (apartat 3.3.10) 

Les principals estratègies en relació al Canvi Climàtic com a factor 

transversal del Pla són les següents: estratègia baixa en carboni, 

sistema de monitoratge del Canvi Climàtic, fomentar l’economia 

verda i el consum de proximitat, incrementar la superfície 

gestionada del Parc i convertir el Parc en un espai educatiu i de 

sensibilització sobre el Canvi climàtic.  

Es fa l’anàlisi a l’apartat mitigació i adaptació al Canvi Climàtic i 

s’explica l’estratègia d’adaptació.  

Pel que fa a la calendarització d’actuacions, al pla de vigilància 

ambiental, es preveu l’emissió dels informes periòdics pel 

monitoratge concret del Canvi Climàtic. 
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 Per l’estudi de la capacitat d’embornal del 
Parc cal tenir en compte l’existència del 
treball C-Bosc (CREAF-OCCCC). 
 

EAE (apartat 3.3.10) 

Aquest treball ha quedat inclòs a l’apartat Mitigació i adaptació al 

Canvi Climàtic, posant èmfasi a la situació dels boscos de 

Collserola.  

 Importància d’implantar mesures en l’àmbit 
de la gestió forestal i agrícola sostenible 
per a fer front als impactes derivats del 
canvi climàtic. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.2.4) EAE 

(apartat 8) 

El Pla inclou directrius de gestió forestal amb un enfocament de 

gestió i planejament adaptatius al canvi climàtic. A més s’han 

incorporat mesures de protecció ambiental al EAE. 

AGÈNCIA DE RESIDUS 

Cal tenir en compte diferents aspectes: 

 Tenir presents les obligacions jurídico-
legals respecte la gestió de residus per 
a les infraestructures de gestió 
existents o futures 

PEPNat  EL PEPNat es remet a la normativa sectorial  

 Tenir present criteris com el foment del 
reciclatge i la reutilització, la gestió dels 
residus d’enderroc, construcció i/o 
excavació, la normativa respecte a les 
activitats potencialment contaminants i 
la gestió dels elements de fibrociment 
amb contingut d’amiant. 

EAE (apartat 8) Incorporat a l’apartat de Mesures de protecció ambiental. 

DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

 El pla hauria de contemplar les mesures 
bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals i la senyalització de camins 
que discorrin per zones inundables. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.2.4; 

Plànols d’informació 5 i 24) 

Normativa (Art- 12) 

El PEPNat inclou directrius de gestió forestal per la promoció 

d’estructures forestals més resistents al risc d’incendi, i de manera 

general inclou les regulacions per la prevenció d’incendis forestals. 

A més, el Pla recull la xarxa de prevenció d’incendis forestals i la 

xarxa de sistemes de protecció contra incendis forestals. 
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Memòria PEPNat (apartat 8.2.3.3; Plànol 

d’ordenació 8) 

Normativa (Art- 49) 

Pel que fa a la senyalització de camins, el Pla preveu senyalització 

informativa de l’indret fluvial i de normes de bona conducta 

relacionada amb els cursos fluvials a tots els punts de creuament 

del sistema hidrogràfic amb els camins de la Xarxa dinàmica del 

Parc. 

AJUNTAMENT DEL PAPIOL 

 Que l’EAE faci els estudis necessaris de 
les aigües termals de la zona de la 
Pedrera Berta per tal de poder avaluar 
amb profunditat la seva presència i 
característiques.  

Memòria PEPNat (Annex 8) 

La pedrera i Mina Berta s’ha reconegut com a Espai d’interès 

geològic al PEPNat, per tant s’ha inclòs una fitxa de la mateixa al 

inventari del patrimoni geològic (GEOTOP 337). 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL 

 Incorporar al DIE la informació referent 
a l’avaluació de la qualitat de l’aire dels 
darrers 5 anys. 

EAE (apartat 3.3.8) 
Incorporat al corresponent subapartat de la diagnosi ambiental, on 

es fa una descripció de la contaminació atmosfèrica. 

 Cal que les accions que es puguin 
derivar del Pla fomentin i potenciïn 
l’accés al Parc de Collserola mitjançant 
modes de transport no motoritzat, així 
com que assegurin la connectivitat amb 
la trama urbana dels municipis propers 
mitjançant el reforç del transport públic. 

Memòria PEPNat (apartat 8.2.3; plànol 

d’ordenació 7 i 8) 

Normativa (Art. 45-49 i 69) 

EAE (apartat 2.2) 

El PEPNat inclou la Xarxa dinàmica que recull els camins per als 

visitants que es desplacen a peu, en bicicleta o a cavall. En la 

definició d’aquesta xarxa s’han tingut en compte la minimització de 

les pertorbacions derivades de l’ús públic i la promoció de les Illes 

de tranquil·litat, l’accessibilitat dels visitants (en especial des dels 

teixits limítrofs i del transport públic metropolità), la connectivitat 

dels itineraris del Parc amb altres xarxes per a l’ús públic d’escala 

superior, l’oferta d’una varietat d’experiències paisatgístiques i el 

reequilibri territorial, així com la limitació a l’obertura de nous 

camins. 
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i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document* Proposta resolució 

 Respecte a la contaminació lluminosa, 
cal complir amb les determinacions per 
a cada una de les zones de protecció en 
funció de la seva classificació 

 A més cal tenir present que no es poden 
classificar zones amb una protecció 
menor a (E4) a menys de 2 km d’espais 
classificats com a zones E1. 

EAE (apartat 3.3.8) 
Incorporat al corresponent subapartat de la diagnosi ambiental, on 

es fa una descripció de la contaminació lumínica. 

 Tenir en compte els requeriments de les 
instal·lacions d’il·luminació exterior pel 
que fa a la tipologia de làmpades 
segons la zona de protecció. 

EAE (apartat 8) S’incorpora a l’apartat de Mesures de protecció ambiental. 

* La numeració dels apartats i dels articles de la normativa fa referència a la documentació presentada en la fase d’avanç 
Taula 18: Resposta a les consideracions generals del document d’abast (DA) i informes sectorials 
Font: AMB (2018) 
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Informes urbanístics i territorials: 

Determinació Document* Proposta resolució 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

Pel que fa al sistema d’espais oberts: 
Segons el que estableix l’article 2.6 del PTMB especifica que caldrà 

establir uns criteris tangibles per evitar l’afectació d’aquells 

elements de valor. Es destaquen valors identificats dins del Parc de 

Collserola identificats al PTMB dels quals la majoria queden 

inclosos (patrimoni natural – forestal/arbori/agrícola), espais de 

connectivitat ecològica, patrimoni geològic, bens culturals 

d’interès, i fons escènic des del punt de vista de paisatge). No es 

recull, però, altres aspectes relacionats amb el paisatge com són: 

horitzons persistents (espais d’alta exposició visual), Línia de canvi 

plana-serralada, espais singulars de mur de pedra seca, fruiters de 

secà i vinya. 

Memòria PEPNat 

(apartats 

8.2.5.2.b i 

8.2.5.2.c), 

Normativa 

(art. 22)   

EAE  

(apartat 3.1) 

El paisatge i la no afectació d’aquells elements de valor és un 

aspecte transversal del Pla (veure plànol d’informació: 11. 

Paisatge, entre d’altres). Pel que fa a les mancances detectades, 

l’Annex 9 conté les fitxes d’identificació i valoració de l’estat de 

conservació del patrimoni cultural que han servit de base per a la 

determinació de les mesures de protecció adequades per a la 

seva conservació, millora i restauració. Pel que fa als horitzons 

persistents i la línia de canvi plana-serralada, aquests es recullen 

al plànol d’informació: 2.Topogràfic i toponímic i s’incorporen 

mesures concretes en relació al tractament i implantació de 

noves infraestructures. 

Valoració urbanística: 

 Tot i que valora positivament el fet d’introduir una eina basada 
en la superposició de capes d’informació cartogràfica, 
especifica que el PEPNat haurà de: 

 establir de manera inequívoca el règim d’actuació d’acord amb 
el planejament urbanístic general per tal d’evitar la indefensió 
jurídica 

 Valorar la conveniència de mantenir el grau de concreció que el 
PEPCo establia per l’àmbit en relació al grau de “naturalitat de 
l’espai”, la intensitat d’ús i als elements del paisatge que es 
valoren, actualitzat, si s’escau, amb el context actual.- 

PEPNat/EAE 

El Pla estableix de manera inequívoca el règim d’actuació d’acord 

amb el planejament urbanístic general. 

En el marc general d’una clau urbanística homogènia que ofereix 

la màxima protecció, la clau 29.co Sistema de parc forestal de 

Collserola, el Pla delimita dins del Parc Natural àmbits que 

requereixen una ordenació específica més restrictiva o bé amb 

particularitats per la seva especial sensibilitat o singularitat. Es 

tracta de les Reserves naturals parcials, els Espais d’interès 

connector, les Àrees d’espacial significació i les Illes de 

tranquil·litat. Així mateix, de cara a la gestió, es preveuen 

estratègies i instruments ad hoc per a fer front a la realitat 

canviant del territori i la societat, com les propostes en relació al 

canvi climàtic i l’Eina Multicriteri. 

* La numeració dels apartats i dels articles de la normativa fa referència a la documentació presentada en la fase d’avanç 
Taula 19: Resposta als informes urbanístics i territorials  
Font: AMB (2018) 
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i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

3.2. Fase aprovació inicial 

El 24 de juliol de 2018, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va adoptar 

aprovar inicialment el PEPNAT i la MPGM, tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

d’acord amb el que determina l’article 8.1 l) i la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, 

de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com a la clàusula segona del Conveni 

interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’AMB, la Diputació de 

Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

A partir d’aquesta data es va acordar suspendre la tramitació de plans, projectes i l’atorgament 

de llicències; exposar l’expedient a informació pública pel termini de tres mesos; donar 

coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública; sol·licitar informe als 

organismes sectorials afectats; concedir audiència als ajuntaments inclosos en l’àmbit i als 

ajuntaments limítrofs; i notificar l’acord a les administracions a les persones interessades i al 

públic interessat.  

Concretament, el dia 8 d’agost es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

l’anunci pel qual es fa pública l’aprovació inicial del PEPNat. Així mateix es va procedir a la 

inserció d’un anunci al diari La Vanguardia el dia 9 d’agost de 2018.  

L’endemà de la publicació al diari es va iniciar el període d’informació pública que es va ampliar 

fins al 10 de gener del 2019 en la sessió del 27 de novembre de 2018 del Consell Metropolità. 

 

3.2.1. Aportacions derivades del procés de consulta i participació ciutadana 

Procés participatiu 

El procés participatiu en aquesta fase es va desenvolupar a través de sis canals diferents, els 

quals s’exposen a continuació, conjuntament amb un resum dels resultats i suggeriments que es 

van obtenir a partir de cadascun d’ells: 

 

Sessions presencials a nivell territorial 

(municipis) 
6 sessions / 214 participants 

Sessions presencials a nivell sectorial (agents 

clau) 
10 sessions / 235 participants 

Punts informatius mòbils (al Parc) 9 punts mòbils / 124 participants 

Dissabte de participació 25 

Canals de contacte virtual (correu electrònic o 

enquesta online) 
30 

Consulta tècnica amb cita prèvia (a la seu de 

l’AMB amb els serveis tècnics del PEPNat) 
53 

TOTAL 681 participants 

Taula 20: Canals i nombre de participants del procés participatiu del PEPNat 
Font: AMB (2018)  
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Les sessions territorials es van realitzar al llarg del mes de novembre del 2018 amb els següents 

municipis/districtes, en els dies que s’indiquen, i van tenir un nombre total de participants de 214: 

 

Municipis/Districtes Data Participants 

Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol 13/11/2018 42 

Sant Cugat del Vallès 15/11/2018 20 

(Barcelona) Districtes de Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia, Les Corts 19/11/2018 51 

(Barcelona) Districtes de Nou Barris, Horta – Guinardó 20/11/2018 33 

Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat 27/11/2018 43 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac 28/11/2018 25 

TOTAL 214 

Taula 21: Calendari i nombre de participants de les sessions territorials realitzades als municipis/districtes afectats 
Font: AMB 

 
Pel que fa a les sessions sectorials, aquestes es van desenvolupar des de l’octubre de 2018 fins 

el gener de 2019 respecte els col·lectius i àmbits que s’exposen a continuació, i un nombre de 

participants total de 235: 

 
Agents clau Data Participants 

Plenari de la pagesia 23/10/2018 12 

Ús públic 06/11/2018 30 

Patrimoni i catàleg de masies 08/11/2018 36 

FAVB 15/11/2018 26 

Consell Sostenibilitat Barcelona 19/11/2018 17 

Equip Tècnic del Consorci del Parc 19/11/2018 34 

Consell Científic i Assessor del Parc 22/11/2018 12 

SCOT, AAUC / AUS 
29/11/2018 

26/02/2019 
36 

Consell Consultiu 04/12/2018 32 

TOTAL 235 

Taula 22: Calendari i nombre de participants de les sessions sectorials realitzades respecte els agents clau afectats 
Font: AMB 

 

Tal com s’exposa a la taula següent s’han recollit i analitzat totes les aportacions rebudes que 

han resultat ser un total de 578. S’ha redactat un informe final en el qual s’han agrupat segons 

els diferents eixos i si es tracta de valoracions positives o aspectes a millorar: 
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i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

 

Agents clau 
Aspectes 

positius 

Aspectes a 

millorar/estudiar 

Preservació i millora dels valors ecològics 50 49 

Valorització dels recursos naturals 17 34 

Ús públic 7 19 

Patrimoni construït 18 84 

Infraestructures i serveis 7 47 

Espai funcional 4 40 

Aspectes de gestió 0 112 

Altres aportacions 19 71 

TOTAL 
122 456 

578 

Taula 23: Resum de les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu per eixos temàtics. 
Font: AMB 

 

 

Al·legacions: síntesi aportacions i revisions del PEPNat 

Durant el procés d’al·legacions del PEPNat, obert des del 10 d’agost de 2018 fins el 10 de gener 

de 2019 s’han rebut un total de 136 al·legacions, 20 de les quals fan referència exclusivament a 

la MPGMco, motiu pel qual es van derivar a aquesta, i quedant un total de 116. La majoria de les 

quals tracten aspectes diferenciats, els quals es presenten a continuació: 
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Aspecte tractat Resum contingut al·legacions Nº total 

Patrimoni construït 

47 referents als fora d’ordenació, de les 

quals 29 es corresponen amb l’ERE 1 Les 

Planes 

58 

Preservació i millora dels valors ecològics 

16 fan referència a connectivitat, 10 a 

activitats extractives, 7 a Illes de 

tranquil·litat 

37 

Valorització dels recursos naturals 

7 tracten específicament d’hípiques, 5 fan 

referència a la regulació general de les 

construccions agrícoles i ramaderes, i 5 a 

Àrees prioritàries per a l’agricultura. 

33 

Infraestructures i serveis 
8 es corresponen amb l’Inventari de 

camins i 4 a l’impacte ambiental de la C-16 
23 

Ús públic 
7 fan referència a la xarxa dinàmica i 3 a 

les àrees equipades. 
23 

Espai funcional 

8 sobre els projectes de l’Espai funcional 

de l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes 

de connectivitat social i ecològica de 

l’Espai funcional del PEPNat21 

21 

Límits Decret 146/2010 - 10 

Aspectes puntuals dels diferents 

documents que integren el Pla 

- 
13 

Altres aspectes puntuals, temes referents 

a la suspensió de llicències, Eina 

Multicriteri, etc. 

- 

3 

TOTAL 135 

Taula 24: Resum de les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu per eixos temàtics. 
Font: AMB 

 

Per últim, pel que fa a la distribució, la majoria de les al·legacions rebudes fan referència a un 

únic municipi. Destaquen les de Barcelona, en segon terme Sant Cugat del Vallès i, en tercer 

lloc, Molins de Rei. 

 

3.2.2. Incorporació de les determinacions de l’informe de l’òrgan ambiental i d’altres 

administracions 

Òrgan ambiental 

L’òrgan ambiental va emetre l’informe de la inicial el 18 de gener del 2019. En el següent quadre 

es resumeixen les determinacions del mateix, els apartats que s’esmenen i la proposta de 

resolució. En aquest mateix apartat també s’incorporen les determinacions de les diferents 

administracions consultades per l’òrgan ambiental, així com d’altres informes rebuts: 
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Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS (DTES) 

Preservació i millora dels valors ecològics 

 Definir més acuradament quines 
són les activitats pel 
manteniment dels hàbitats i les 
espècies objecte de protecció a 
les Reserves Naturals Parcials 

- 

Les Reserves Naturals Parcials venen definides pel Decret 146/2010 de declaració de Parc i el PEPNat 

les recull. Pel que fa referència a la seva gestió, l'òrgan gestor ha estat, i és, l'òrgan encarregat de la 

seva gestió durant tots aquests anys segons els objectius que han portat a la seva delimitació. A més a 

més, l'article 7.2 del mateix Decret estableix que sigui l'òrgan gestor l'encarregat de concretar més 

específicament les determinacions que el Pla Especial estableix amb una caràcter més general, donat 

el caràcter i l'horitzó del mateix.         

 Definir els usos i les activitats 
d’acord amb els objectius de 
protecció del Pla als Espais 
d’interès connector i concretar 
les fonts i estudis consultades 
pel seu establiment 

EAE 

Apartat 

2.2.1 

Els Espais d'interès connector és una zonificació ambiental que es sobreposa a la clau única 29Co per 

tal de reconèixer els espais que es consideren claus per garantir la connectivitat interna i externa del 

Parc. Amb això, els usos permesos són els que s'estableixen a la clau 29co excepte quan es reguli 

específicament (per exemple, és una condició d’ús i intervenció sobre l’edificació per als nous usos que 

estableix el catàleg de masies de la MPGM) 

 Cal establir la compartimentació, 
els conreus i les seves 
intensitats del mosaic 
agroforestal desitjat pel PEPNat 

EAE 

Apartat 9 

L'indicador 2.1. preveu el seguiment de la proporció de conreus/espais oberts/matollars i àrees forestals, 

i inclou uns valors de referència a tenir en compte. Igualment, cal tenir en compte que els serveis tècnics 

del Parc n'han d'informar prèviament. Per tant, no es tractarà només d'una monitorització a posteriori. 

Pel que fa als tipus de conreu per l’afavoriment de la biodiversitat, el Pla ja recomana les pràctiques 

ecològiques, que estableix com l’únic tipus d’agricultura admesa a les Reserves Naturals Parcials. A 

més, tenint en compte el canvi climàtic i les futures necessitats d’aigua, s’estableix com a cultiu més 

recomanable per la Serra de Collserola el cultiu de secà. El Pla recomana també, dins del context 

d’afavorir la diversitat biològica i conservar l’estructura del paisatge agrícola en mosaic, la sembra de 

barreges de cereals i lleguminoses, pràctica aplicable tant als cultius existents com als futurs. De cara al 

cultiu de regadiu, caldrà incentivar l’aprofitament d’aigua de pluja i prendre les mesures adients d’estalvi 

d’aigua. 

 Aclarir segons la Memòria i la 
Normativa la relació entre les 
rompudes forestals i l’avaluació 
ambiental del Pla 

- 

Des del PEPNat i la MPGM s'ha tingut en compte que hi ha una regulació sectorial en relació al tema de 

les rompudes (Llei forestal 6/1988, article 23; Pla general de política forestal de Catalunya 2014-2024) a 

banda de que des de la Generalitat, a través del Centre de Propietat Forestal, s'expedeix l'autorització 

per a fer rompudes, a més que s'ha d'aportar un pla de conservació de sòls. Amb això, es considera que 
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la possibilitat de fer rompudes ja està regulada i gestionada per la Generalitat a través del Centre de la 

Propietat Forestal. 

 No es diu quins són els usos 
permesos a les Àrees d’especial 
significació 

- 

 

Àrees d'Especial Significació és una zonificació ambiental que es sobreposa a la clau única 29Co per tal 

d'analitzar en detall les pedreres i els pantans donat que el Pla considera necessari ordenar pels seus 

valors geològics i ambientals, així com socioculturals i educatius. Amb això, es proposen estratègies 

diferenciades per a cadascun d'ells i els usos permesos són els que s'estableixen a la clau 29co. 

 

 Illes de tranquil·litat: definir 
quins usos i activitats es 
permeten i definir què és un 
nivell de pertorbació baix, quins 
són els usos més restringits, les 
restriccions d’ús públic, 
l’afavoriment de les dinàmiques 
ecosistèmiques i la mobilitat de 
baixa intensitat 

- 

Les illes de tranquil·litat és una zonificació ambiental que es sobreposa a la clau única 29Co per tal de 

disposar d'espais on es garanteixi una mínima pertorbació i que puguin esdevenir àmbits el més 

naturalitzats possible. Amb això, els usos permesos són els que s'estableixen a la clau 29co, excepte 

quan s'estableixi alguna restricció específica, per exemple, en relació a la mobilitat o l’ús públic que haurà 

d’estar alineat amb l’objectiu de creació d’aquestes illes i, per tant, ser restringida i amb baix impacte. 

 Cal justificar el per què dels 
valors quantitatius aportats com 
a criteri per delimitar les Illes de 
tranquil·litat 

- 

 

Els criteris de delimitació de les Illes de tranquil·litat són els que es recullen a la taula 38 de l'apartat 

8.2.1.4.a) que fan referència, principalment, a l'exclusió de les zones més pertorbades del Parc i a la 

inclusió de les zones amb concentració de nius d'àguila marcenca i de les reserves naturals parcials. A 

partir d'aquí, i donat que en la delimitació de les illes no són els criteris de valors ambientals els que 

prevalen per la seva delimitació, s'inclou un exercici tècnic que relaciona les superfícies de les àrees 

d'interès ecològic que engloben les illes de tranquil·litat. 

 

 Avaluar si s’estableixen mesures 
per les zones pertorbades que hi 
ha a l’Illa de tranquil·litat de Sant 
Medir 

Memòria 

PEPNat 

Apartat 

8.2.1.4.a 

EAE 

Ja s’incorporen mesures en la pròpia definició de les Illes de tranquil·litat a l’apartat 8.2.1.4.a) de la 

Memòria del Pla i, a més, les mesures de protecció ambiental proposades a l’EAE també apliquen en 

matèria de recomanacions a les activitats ja existents que puguin suposar impactes 
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Text refós 

Apartat 

8.1. 

 Diverses qüestions relacionades 
amb l'Eina Multicriteri: no es fa 
servir per fer una diagnosi prèvia 
a la proposta d'ordenació; ni per 
a analitzar les dinàmiques d'ús 
públic; hi ha certa confusió amb 
les escales de treball i els mapes 
que conformen l'EMC; nota 
referent a informació referent a 
les cobertures forestals naturals 
o a la continuïtat de les diferents 
capes; ús d'informació relativa al 
foment del mosaic agroforestal; 
l'EAE no inclou cap valoració en 
relació a la diferent anàlisi 
territorial de l'EMC i de les 
propostes d'ordenació del Pla; 
referència als àmbits (que 
finalment van ser exclosos però 
es va deixar una referència a 
l'annex 1). 

- 

L'Eina Multicriteri (EMC) és una eina de gestió i no de planificació. Per tant, són anàlisis diferents el punt 

d'encontre de les quals és el treball a escala estructural, quan l'EMC s'ha fet servir per avaluar els models 

proposats. Per conformar l'EMC s'han analitzat les capes cartogràfiques amb informació del Parc 

existents i s'han incorporat les que, provinents de diferents fonts, s'ha considerat que tenien la suficient 

rigurositat tècnica i escala adequada i s'ha establert una ponderació en base a la seva rellevància sobre 

el territori i de la informació aportada (evitant el doble comptatge de les capes). A més, l'EMC també és 

un instrument de suport per l'òrgan gestor a escala de projecte i de seguiment i és també l'òrgan gestor 

l'ens encarregat de l'aprovació dels criteris de desenvolupament i de la seva evolució donat que serà un 

instrument viu i "en progrés". 

Recursos naturals: valorització 

 Usos i activitats agrícoles 
Memòria 

PEPNat 

Pel que fa a la justificació científico-tècnica, cal posar en relleu el Pla agropecuari 2007-2013 i els treballs 

de transició agroecològica que s’estan portant a terme des dels serveis tècnics del Parc. Pel que fa a les 

àrees prioritàries per l’agricultura, aquestes compleixen amb unes condicions òptimes en el sentit que 

han estat conreades i la recuperació de l’activitat no implicaria rompudes, moviments de terra o altres 

modificacions de l’estructura del paisatge. Aquests aspectes són els que fan referència a portar a terme 

les activitats de manera que siguin compatibles amb la conservació de l’espai. Per tant, la seva 

recuperació afavoreix la conservació i millora dels valors del Parc. En quant als condicionants per la 

resta de les zones on es permet l’agricultura, comentar que els criteris ambientals s’han tingut en compte 

a l’hora d’establir les condicions específiques que han de complir les instal·lacions referents a aquestes 

activitats. Per últim, pel que fa a les tipologies de conreu, se’n fa referència a la memòria del Pla. 
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 Ramaderia: no es fa una anàlisi 
de l’impacte existent actualment 
al Parc.  

- 

Actualment les explotacions ramaderes estan molt reduïdes en el Parc, en aquest sentit l'impacte actual 

és molt reduït. Tot i així, s'ha de comentar que per l'establiment de les condicions específiques que han 

de complir les activitats ramaderes, s'han tingut en compte tots els criteris ambientals per a minimitzar 

l'impacte d'aquesta activitat. 

Model d’ús públic 

 L’EAE no creua la informació 
territorial amb la informació de 
valors ambientals segons les 
àrees, per saber si la proposta és 
la més adequada ambientalment 

EAE 

Apartat 

7.4. 

L'EAE incorpora unes fitxes d'anàlisi de les propostes d'ús públic del Pla valorant l'encaix al territori en 

base als valors ambientals i avaluant-ne la idoneïtat ambiental. Prèviament, cal tenir en compte que es 

van fer ajustos a les propostes d'ús públic eliminant alguns emplaçaments inicialment proposats o 

ajustant les estratègies inicialment previstes. Aquests aspectes, que no deixen de ser ajustos ambientals 

de la proposta, no es recullen explícitament pel fet que forma part del treball intern. 

Model de patrimoni construït 

 Model de “Patrimoni Construït” - 

S’aclareix que el Pla no inclou els volums disconformes i els fora d’ordenació i s’acoten al màxim les 

possibles ampliacions de les construccions existents, sempre relacionades amb les activitats primàries i 

donant compliment als criteris urbanístics establerts a través de la MPGM i els ambientals i paisatgístics 

establerts pel Pla Especial. No obstant, en relació als temes urbanístics, serà la DGU la que informarà 

al respecte. En relació als ERE, queda recollit a l’article 9.6 del Decret 146/2010. 

Taula 25: Resposta a les consideracions generals de l’informe de la inicial de l’òrgan ambiental 
Font: AMB (2019)



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Informes sectorials 

D’acord amb l’article 85.5 del TRLU, en aquesta fase de l’aprovació es va sol·licitar informe als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. A continuació s’indiquen els 

organismes consultats i de quins es va rebre l’informe corresponent: 

ORGANISME ÀMBIT 
RESPOSTA 

REBUDA 

SÍNTESI 

PROPOSTA 

INFORME 

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Aigües   

DEMARCACIÓ DE CARRETERES 

DE L'ESTAT 

Carreteres 

10/01/2019 
Favorable amb 

prescripcions 

DIRECCIÓ GENERAL DE 

TRANSPORTS I MOBILITAT 
  

AUTORITAT TERRITORIAL DE LA 

MOBILITAT DE BARCELONA 
17/12/2018 

Favorable amb 

recomanacions 

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE 

CATALUNYA (ASPCAT) 

Salut pública 

(cementiris) 
25/10/2018 Favorable 

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 

Ferrocarrils 

25/09/2018 Favorable 

FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT (FFGG) 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FERROCARRILES (MINISTERIO DE 

FOMENTO) 

09/10/2018 Favorable 

GERÈNCIA DE SERVEIS 

D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I 

MOBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 

  

INFRAESTRUCTUREES 

FERROVIÀRIES DE CATALUNYA 

(IFERCAT) 

  

AREA DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Urbanisme   

INSTITUT CARTOGRÀFIC I 

GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC) 
Geològic 26/11/2018 

Favorable amb 

prescripcions quan 

a riscos 

SERVEI DE PLANS I PROGRAMES 

DE LA SUBDIRECCIO GENERAL 

D'AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Ambiental 

24/01/2019 
Favorable amb 

prescripcions 

SERVEI DE PLANIFICACIÓ DE 

L'ENTORN NATURAL 
  

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 

BIODIVERSITAT I MEDI NATURAL 
  

CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA 

NATURA 
09/01/2019 

Prescripcions i 

recomanacions 

SERVEI DE VIGILÀNCIA I 

CONTROL DE L'AIRE 
  

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 

PREVENCIO I CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

23/10/2018 
Favorable amb 

prescripcions 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT 

AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC 
29/10/2018 

Favorable amb 

indicacions 
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ORGANISME ÀMBIT 
RESPOSTA 

REBUDA 

SÍNTESI 

PROPOSTA 

INFORME 

(OFICINA CATALANA DE CANVI 

CLIMÀTIC) 

SERVEIS TERRITORIALS DE 

BARCELONA DEL DEPARTAMENT 

DE CULTURA 

   

AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS Residus   

DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES 

PÚBLICS 
Ensenyament   

DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, 

MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL 
Energia i seguretat 

industrial 

  

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA   

SECRETARIA DE 

TELECOMUNICACIONS, 

CIBERSEGURETAT I SOCIETAT 

DIGITAL 

Telecomunicacions 

16/01/2019 
Favorable amb 

prescripcions 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN (MINISTERIO DE 

EMPREA, TURISMO Y AVANCE 

DIGITAL) 

15/10/2018  

i 

19/02/2019 

Favorable 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 

PROGRAMES EN PROTECCIÓ 

CIVIL 

Protecció civil   

DIRECCIÓ GENERAL DE 

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 

D'INCENDIS I SALVAMENT 

Incendis   

DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME Turisme 16/10/2018 Favora-ble 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, 

ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 

Patrimoni   

DIRECCIÓ GENERAL DE 

DESENVOLUPAMENT RURAL 
   

SERVEIS TERRITORIALS A 

BARCELONA DEL DEPARTAMENT 

D'AGRICULTURA RAMADERIA, 

PESCA I ALIMENTACIÓ Agricultura 

  

DIRECCIÓ GENERAL 

D'ECOSISTEMES FORESTALS I 

GESTIÓ DEL MEDI 

  

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT Esports   

Taula 26: Organismes consultats i informes emesos durant la fase d’aprovació inicial del PEPNat. 
Font: AMB 

 

Del recull de tots aquests informes, es pot dir que la gran majoria d’administracions i organismes 

s’han mostrat favorables a l’aprovació del PEPNat en referència als diferents aspectes tractats. 

Tanmateix, al següent quadre resum, es recullen una sèrie de prescripcions, recomanacions i 

indicacions i com se’ls hi ha donat resposta al PEPNat a través dels diferents documents que 

l’integren: 
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Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

DEMARCACIÓ DE CARRETERES DE L'ESTAT 

 El PEPNat ha de recollir amb exactitud les 
limitacions de la propietat privada en relació a 
les zones de protecció de les autopistes AP7 i 
B23  

- 
Les autopistes AP7 i B23 queden fora dels límits del Parc i el Pla Especial no fa propostes 

que puguin afectar les zones de protecció de les autopistes AP7 i B23. 

 Caldrà fer un conveni amb l’Administració 
titular de l’autopista la concessionària en ell 
que cas que la implementació del Pla Especia 
suposi la necessitat de dur a terme actuacions 
d’adequació o el condicionament a les 
autopistes 

- 
En el cas que es portin a terme actuacions que puguin afectar a les autopistes es durà a 

terme un conveni amb les administracions, titular de l’autopista i la concessionària. 

 El PEPNat haurà d’ajustar-se a la franja de 
terrenys expropiats per a la construcció de les 
autopistes allà on limiti amb aquestes 

- 
L’àmbit del PEPNat és el que estableix el Decret 146/2010 i el Pla Especial no fa propostes 

de classificació del sòl.  

 El PEPNat haurà de tenir en compte la 
normativa sectorial i les zones de servitud 
acústica definides al Mapa Estratègic de 
Soroll de la B23 

- El PEPNat es remet a la normativa sectorial.  

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ  

(ATM) 

Mobilitat 

 Aportar informació addicional que ajudi a 
caracteritzar la xarxa (e.g. nivell 
d’accessibilitat, coexistència amb altres 
models de transport, nivell de segregació, 
pendents, etc.) i cartografia al respecte 

- 

El Pla Especial fa una aposta clara per dur a terme una anàlisi de detall dels temes de 

mobilitat i incorpora un annex específic (Annex 5. Estudi de mobilitat) donat que es 

considera que és un aspecte rellevant a tenir en compte. Amb això, es considera que l’annex 

ja incorpora informació relacionada amb la caracterització de la xarxa al nivell que es 

requereix per un Pla Especial. 
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 Aportar informació de detall sobre la xarxa 
de mobilitat en bicicleta (e.g. nivell 
d’accessibilitat, coexistència amb altres 
models de transport, nivell de segregació, 
pendents, etc.) i cartografia al respecte 

PEPNat 

Annex 5 

A l’Annex 5. Estudi de mobilitat s’ha analitzat la informació referent a la mobilitat en bicicleta 

en base a les dades disponibles i l’anàlisi de l’estudi “L’ús Recreatiu del Parc de Collserola” 

(SGM, 2013) en el que s’analitza la freqüentació dels usuaris de la BTT al Parc, i posa de 

relleu la pressió generada per les bicicletes circulant tant pels recorreguts de la xarxa 

dinàmica del lleure com per fora d’aquestes xarxes, trialeres o corriols, no recomanats per 

aquest ús. L’estudi destaca alguns trams amb major afluència de visitants amb conflictivitat 

entre bicicletes i vianants. Alhora, des del Pla també s’ha tingut en compte l’encaix de la 

xarxa ciclable metropolitana. 

 Aportar dades sobre la freqüència de 
circulació en dies laborables i caps de 
setmana de la xarxa de FGC i Renfe 
Rodalies 

PEPNat 

Annex 5 

El Pla Especial fa una aposta clara per dur a terme una anàlisi de detall dels temes de 

mobilitat i incorpora un annex específic (Annex 5. Estudi de mobilitat) donat que es 

considera que és un aspecte rellevant a tenir en compte. En aquest annex ja s’aporten 

dades oficials de viatges per l’estació de FGC per l’any 2015 i les línies de Renfe no s’han 

analitzat amb detall atès que es troben fora del Parc. 

 Aportar dades de trànsit de la carretera del 
Cementiri de Collserola 

PEPNat 

Annex 5 

El Pla Especial fa una aposta clara per dur a terme una anàlisi de detall dels temes de 

mobilitat i incorpora un annex específic (Annex 5. Estudi de mobilitat) donat que es 

considera que és un aspecte rellevant a tenir en compte. Amb això, es considera que l’annex 

ja incorpora informació relacionada amb la caracterització de la xarxa al nivell que es 

requereix per un Pla Especial. 

 Identificar els equipaments concrets que 
no compleixen els criteris d’ús i 
desplaçaments acotats proposats 

PEPNat 

Annex 5 

Els treballs duts a terme en relació a la mobilitat del Parc (Annex 5. Estudi de mobilitat) i els 

resultats obtinguts han estat un dels criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’assignar 

els usos a les construccions del catàleg. 

 Acompanyar les mesures de mobilitat pull 
(reforços de serveis, millora 
intermodalitat...) de les push (gestió 
d’aparcament, aplicació de peatges...) 

EAE 

Apartat 8.1. 

L’Estudi Ambiental Estratègic recull mesures de protecció ambiental que fan referència a 

temes de mobilitat i les propostes del Pla estan plantejades en aquest sentit que s’apunta. 

 Aportar valors complets pel compliment 
de: reducció nº desplaçaments, reducció nº 
vehicles - Km, disminució emissions gasos 
hivernacle, disminució emissions gasos i 
partícules contaminants 

EAE 

Apartats 8.1. 

i 9 

Totes les propostes del Pla i de la MPGM tenen per objectiu la reducció de la mobilitat i la 

potenciació de l’ús del transport públic (concentrar l’ús públic a la vora, desclassificar 

reserves viàries, tenir en compte la mobilitat com un criteri per l’admissió dels usos a les 

construccions, crear aparcaments dissuassoris, etc.). Alhora, també s’incorporen dos 



 

Pla especial de protecció del medi natural 
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Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

indicadors (indicadors 8.1. i 10.1. a l’apartat d’indicadors ambientals de l’EAE) per tal d’anar 

fent el seguiment de les propostes en relació a la mobilitat. 

 Incloure anàlisi de vehicles – Km que 
permeti quantificar el grau de compliment 
dels objectius ambientals descrits 

EAE  

Apartat 9 

El pla de seguiment del PEPNat incorpora 2 indicadors ambientals (indicadors 8.1. i 10.1. a 

l’apartat d’indicadors ambientals de l’EAE) que pretenen fer el seguiment dels aspectes més 

lligats a la mobilitat. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

(ICGC) 

Patrimoni geològic i paleontològic 

 Connectar la informació dels Annexes 6. 
Inventari dels elements d’interès 
especialment rellevant i l’Annex 8. 
Inventari del patrimoni geològic.  

PEPNat  

Annex 6 

Tot i que hi ha elements que poden englobar-se en més d'un dels annexes que especifica 

l'article 8,1, del Decret 146/2010 que cal elaborar, s'ha considerat adient especificar quina 

és la vocació de cadascun d'aquests annexes prioritzant la no repetició d'elements. Amb 

això, l'Annex 8. Inventari de Patrimoni Geològic, es centra en la identificació dels elements 

de l'inventari d'espais d'interès geològic presents al Parc, així com altres espais d'interès 

geològic i relacionats amb el patrimoni miner. D'altra banda, l'Annex 6. Inventari dels 

elements d'interès especialment rellevant, s'ha centrat en la identificació dels elements o 

zones d'especial interès per la fauna i la flora segons 8 tipologies, una de les quals està 

íntimament relacionada amb el patrimoni geològic: pedreres i talussos, i alguns dels 

talussos identificats es troben formant part d'un geòtop o geozona inclosos a l'Annex 8. Així, 

a la introducció de l’Annex 6 es recullen els canvis realitzats i què ho ha motivat. 

 Completar amb la valorització geològica 
dels fronts de les pedreres a l’Annex 4. 
Estratègies de restauració de les pedreres 

PEPNat  

Annex 4 

En el marc de la redacció del PEPNat es reconeix l’interès d’analitzar i tractar les activitats 

extractives de manera específica en tant que es consideren àrees d’especial significació de 

l’espai natural. Amb això, i a  través d'un treball extern, s'ha fet una anàlisi individualitzat de 

les pedreres del Parc per valorar-ne l'estat, ubicació i interès i fer una proposta de quina és 

la millor estratègia a aplicar. No és, per tant, objecte d'aquest treball la identificació detallada 

d'altres elements d'interès geològic. 
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 Cal promoure al Pla la sensibilització en 
front els valors del patrimoni geològic i 
incloure explícitament la geologia en les 
accions d’educació ambiental i de recerca 
científica 

EAE  

Apartats 

7.2.1. i 8.1. 

A través de l’Estudi Ambiental Estratègic, el Pla Especial reconeix els valors geològics del 

Parc i recull a través de les mesures ambientals (a les que la normativa es remet a l’article 

9.3.) que es promourà la sensibilització enfront els valors del patrimoni geològic i s’inclouran 

activitats d’educació ambiental centrades en la geologia del Parc. Així mateix, el Pla també 

ho recull als annexes que l’acompanyen. 

 

Riscos geològics 

 El Document ambiental ha d’incloure una 
zonificació de la perillositat geològica i fer 
constància de quines són les zones on 
s’ha identificat risc per despreniments o 
esllavissades 

EAE  

Apartats 

7.2.3. i 8.1. 

A l'apartat 7.2, de l'Estudi Ambiental Estratègic, concretament en l'apartat 7.2.3. Medi Humà. 

Riscos, s'especifica que pel que fa als riscos naturals "per totes les actuacions concretes 

que es projectin al Parc s’elaborarà un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics que tingui 

en compte una zonificació de la perillositat geològica i identifiqui riscs per despreniments o 

esllavissades, ja sigui a partir d’informació existent, en cas d’estar disponible, o obtinguda 

expressament per l’estudi". A més a més, queda recollit com a mesura ambiental, a les que 

la normativa es remet en el seu article 9.3. 

 

Advertiments tècnics 

 

 En cas d’excavacions o moviments de 
terra, si aparegués qualsevol resta 
paleontològica caldrà atenir-se al que 
disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

 
 
 

EAE  

Apartat 8.1. 

S’incorpora aquest advertiment a l’apartat de mesures ambientals de l’EAE a les quals es 

remet la normativa del Pla Especial, concretament a través de l’article 9.3. 
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CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA 

(CPN) 

Qüestions de caire general 

 A l’article 2.2. de la Normativa del PEPNat 
no queda clara la situació en què es troba 
la zona de Torre Negra, si dins o fora de la 
Xarxa Natura 2000 

Normativa 

PEPNat 

Article 2.2. 

L'article 2.2. de la Normativa del Pla es remet al seu plànol 2 d'ordenació on s'observa que 

l'àmbit de Torre Negra queda fora del Parc Natural, ja que hi ha un sentència ferma que 

l'exclou. A més a més, i tal i com mostra la cartografia oficial de la Generalitat de Catalunya, 

Torre Negra no forma part ni del PEIN ni de la XN2000. 

 Justificar el canvi de límits de l’Espai 
funcional a l’àmbit del Centre Direccional 
de Cerdanyola que s’han fet els últims 
mesos 

Memòria 

PEPNat 

La proposta de l’espai funcional és la que conté la versió aprovada inicialment, tot i que 

durant la redacció del Pla hagi pogut haver-hi ajustos, fruit de l’evolució dels treballs. No 

obstant, derivat del procés de participació en la fase d’aprovació inicial, en la versió del Pla 

que anirà a aprovació provisional s’ha tingut en compte l’existència d’una figura de rang 

superior en tràmit en aquest àmbit, que incorpora estudis de detall pel que fa a la 

connectivitat ecològica, i es traslladen les directrius i recomanacions pròpies de l’espai 

funcional en aquest àmbit. 

 En les fitxes d'actuacions no es dóna 
importància al sector de la Rierada 
(urbanització) i a l'Annex 2 es proposa 
només estudiar l'àmbit 

Annex 2 

Tal i com recull l'Annex 2 es tracta de sectors de sòl urbanitzable delimitat i sòl urbà no 

consolidat amb pla parcial i pla de millora urbana aprovats, amb la gestió urbanística i la 

urbanització pendent, però amb un grau de consolidació de l’edificació important (si bé hi 

ha àrees amb un elevat nombre de parcel·les sense edificar). No obstant, donat que 

coincideix amb un espai clau per a la connectivitat interna del Parc, es proposa incloure'l 

dins l'Espai funcional i per tant hi són d'aplicació totes les recomanacions i directrius que 

estableix la normativa del Pla. Així mateix, la fitxa 02 no es limita exclusivament a proposar 

que s’estudiï l'àmbit, si no que ho fa en el sentit d'assegurar la continuïtat de la Riera de 

Vallvidrera i planteja que qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les 

determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació 

dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: VLLRP-T1). 
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 El Pla no estableix les mesures de 
protecció específiques de les espècies 
d'especial interès a l'Annex 7 

- 

Totes les propostes del Pla tenen en compte els valors de la flora i la fauna i la seva 

rellevància a l’hora de fer les propostes (criteris ambientals estrictes a l’hora de definir els 

usos de construccions, definició de les illes de tranquil·litat, espais d’interès connector, el 

model d’ús públic i la xarxa de camins que pretén no endinsar l’usuari dins el Parc, etc.). 

Alhora, es recullen mesures ambientals relacionades i la normativa s’hi remet en els seus 

articles 13 i 20. 

 Es produeix una indefinició en diversos 
articles de la Normativa 

Normativa 

PEPNat 

Sobre la indefinició de la normativa, en els aspectes que no són restrictius o prohibitius 

sempre es deixa un marge al gestor del Parc per a concretar i valorar qualsevol actuació 

d’acord amb l’estat actual del medi i la seva evolució, respectant sempre els objectius de 

preservació del Parc. Cal recordar que a diferència d’altres espais naturals protegits, la 

Serra de Collserola disposa d’un òrgan de gestió des de l’any 1987, amb experiència per a 

aplicar en cada cas concret els criteris tècnics que concretin la previsió normativa. La 

referència a l’administració competent és pertinent atès que sobre el territori –i més en un 

context metropolità- hi conflueixen els tres nivells d’Administració (a més de les diferents a 

nivell local), per la qual cosa, per evitar un desfasament o un error de la normativa en 

l’atribució de la competència és oportú aquesta referència genèrica. 

 En relació als usos, es reforça un ús 
privatiu sobre l’ús social i no es reforça el 
per què d’aquest enfocament sigui millor 
pel Parc 

- 

El règim d’usos i la normativa de les actuals qualificacions urbanístiques del PGM i del 

PEPCo limita les activitats i usos a dur a terme al Parc. Això fa que, tenint en compte que 

gairebé 5.000 hectàrees del territori del Parc (que representa el 60% del territori) són de 

titularitat privada, hi hagi una manca de gestió de bona part del territori que posa en perill la 

conservació dels valors ecològics de l’espai. Amb això, per lluitar contra l’abandonament de 

les construccions patrimonials i les finques amb l’objectiu d’aconseguir que el màxim del 

territori del Parc estigui gestionat, el PEPNat obre la possibilitat a desenvolupar nous usos 

sempre i quan siguin adients amb un espai protegit i lligats a una gestió de les finques. A 

més a més, s'estableixen mesures ambientals per a la intervenció sobre l’edificació i per 

l'assignació dels usos potencials de cadascuna de les construccions del catàleg, pel qual 

s'han tingut en compte criteris ambientals força restrictius. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

 L’article 23 de la Normativa sobre regulació 
de tanques i murs de contenció és indefinit 
i es remet a unes normes que algun dia 
l’òrgan gestor redactarà 

Normativa 

PEPNat 

Article 5.4.d) 

L'article 5.4.d) de la normativa estableix que l'òrgan gestor impulsarà un document amb 

determinacions tècniques sobre les tanques i els murs i, en l’article 25 (número 23 en la 

versió de la documentació aprovada inicialment), en el punt 7, es matisa que caldrà tenir en 

compte “la idoneïtat i la necessitat, d’acord amb les normes pròpies de l’ecologia i el 

paisatge”.  

 L’article 60. Accés motoritzat de la 
Normativa no garanteix el tancament 
d’espais i camins que abans eren d’accés 
públic 

- 

El PEPNat regula els camins d’accés motoritzat, però deixa marge a l’òrgan gestor perquè 

qualsevol evolució tant del medi natural com de la tècnica no deixi la normativa obsoleta i 

requereixi una modificació del PEPNat per una qüestió puntual. Sobre l’accés motoritzat, és 

el mateix que regulava el PEPCo i és un model que ha funcionat. Collserola és una realitat 

amb moltes edificacions i no es pot ser taxatiu perquè sempre s’ha de garantir l’accés a les 

finques. L’article 60, en la versió de la documentació aprovada inicialment, passa a ser el 

número 59. 

 A l’article 52, del Catàleg de Masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable, de la Normativa no es diu qui 
redactarà les mesures establertes, qui les 
aprovarà i vetllarà perquè s’apliquin 

Normativa 

PEPNat 

Article 51 

S’ha tret aquesta referència a la normativa del PEPNat, concretament a l’article 51, que en 

la versió de la documentació aprovada inicialment es corresponia amb el 52, i es passa a 

la MPGM (article 22.2) on s’especifica que: Pel que fa a l’execució del pla de gestió 

esmentat, en el tràmit de la llicència s’hauran de concretar les obligacions de les persones 

propietàries de la finca, de manera proporcionada a la magnitud de l’actuació i els ingressos 

derivats de l’ús a desenvolupar. 

 L’article 54, sobre les edificacions fora 
d’ordenació, de la Normativa, diu només el 
que s’estableix a la normativa urbanística 
sense establir cap pla, estratègia o termini 
a seguir. 

- 

Sobre edificacions fora d’ordenació, el PEPNat com a pla derivat no pot contradir la 

legislació vigent i sobre el termini, etc., es tracta d’un aspecte de gestió. Cal tenir en compte 

que l’article 54, en la versió de la documentació aprovada inicialment, passa a ser el 53. 

Qüestions de caire concret 

 Es repeteix a diversos articles de la 
Normativa que “s’ha de complir la 
normativa vigent”. 

- Es considera un tema d’estil i no pas de fons. 

 No es correspon la diagnosi amb la 
regulació  

- 

La diagnosi de l'estat actual de Collserola ha servit de base per l'elaboració de les propostes 

del Pla. Es regula el que cal regular però la resta d'aspectes de la diagnosi i problemàtiques 

es tenen en compte a l'hora de fer les propostes.  
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Determinació Document Proposta resolució 

 S’estima que l’article 8, sobre l’Eina 
Multicriteri, no és necessari ja que 
correspon a l’òrgan gestor decidir les 
eines que necessita 

Normativa 

PEPNat 

Article 8 

L’Eina Multicriteri (EMC) va més enllà d'un Sistema d'Informació Geogràfica que caracteritza 

el territori, donat que forma part del model de planificació i gestió del Pla especial i és 

l’instrument que permetrà la gestió dinàmica i adaptativa del Pla. L'EMC treballa a tres 

escales: una escala estructural, que ha permès anar avaluant i revisant l'encaix de les 

propostes i els models del Pla; una escala de projecte, que servirà de suport als tècnics del 

Parc per l'elaboració dels informes facilitant la seva tasca pel que fa a l'obtenció 

d'informació; i finalment una escala de seguiment, per tal de anar veient l'encaix de les 

propostes al territori a partir del càlcul d'indicadors. L'Eina Multicriteri s'ha estat treballant 

conjuntament amb els serveis tècnics del Parc.  

 L’article 10. Canvi climàtic de la Normativa 
hauria d’incloure altres aspectes 
relacionats amb el canvi climàtic 
esmentats a altres articles, agrupant-los 

Normativa 

PEPNat 

Article 11 

El Canvi Climàtic és una qüestió molt transversal a la que el Pla Especial hi dedica un article 

específic de caràcter general per després concretar a través dels diferents aspectes 

sectorials que es regulen. Cal tenir en compte que l’article 10, en la versió de la 

documentació aprovada inicialment, passa a ser l’11. 

 L’article 20 de la Normativa, sobre 
protecció de la fauna, no té en compte les 
espècies de fauna de l’Annex 7 

Normativa 

PEPNat 

Article 13 

S’esmena i s’incorpora una referència a l’article 13 (que es corresponia amb l’article 20 en 

la documentació aprovada inicialment). 

 L’article 22 de la Normativa, sobre 
protecció del paisatge, no fa referència a 
activitats ja existents que tinguin un clar 
impacte paisatgístic. El mateix passa amb 
l’article 26, sobre construcció 
d’infraestructures; l’article 52, sobre 
l’establiment de plans de gestió de les 
finques amb noves activitats i altres 
articles que no concreta l’informe 

EAE 

Apartat 3.3.9. 

i 

Normativa 

PEPNat 

Articles 21 i 

55 

Des de l'Estudi Ambiental Estratègic es completa l'apartat que fa referència a les pressions 

existents al Parc i es fa una breu anàlisi de les activitats que poden tenir un clar impacte 

avui dia. Alhora, esmentar que les mesures i determinacions són d'aplicació a tot el Parc, 

tant per a les activitats o construccions existents en el moment que s'hagi de dur terme 

alguna actuació, com per a les noves. 

Addicionalment, a la Normativa del Pla s’afegeixen referències a la promoció i 

desenvolupament per part de l’òrgan gestor del Parc de la formulació de les Directrius de 

paisatge de la unitat de Collserola, concretament un nou punt 3 de l’article 21 (número 22 

en la versió de la documentació aprovada inicialment); i dels plans específics i les accions 

necessàries per a implantar les mesures que facin compatible la mobilitat i la protecció de 

l’espai natural, concretament un nou punt 4, de l’article 55 (número 52 en la versió de la 

documentació aprovada inicialment). 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

 Respecte l’article 43 de la Normativa, sobre 
usos i activitats cinegètiques, la prohibició 
de la caça hauria de ser de major abast que 
els dissabtes, diumenges i festius. A la 
Memòria del Pla no hi ha cap dada que 
justifiqui la prohibició només uns 
determinats dies. 

Normativa 

PEPNat 

Article 42 

D’acord amb els objectius de protecció del Pla especial, les activitats relacionades amb la 

valorització dels recursos naturals que es desenvolupen al Parc, com la caça, s’entenen 

com activitats econòmiques i/o lúdiques que, per damunt de tot, han de contribuir a la gestió 

de la biodiversitat i disminuir la vulnerabilitat front els diferents riscos. D’altra banda, ens 

trobem en un Parc natural immers en un context metropolità. Això comporta conflictes entre 

els diferents usuaris que cal regular. Són aquestes les dues raons que han fonamentat la 

redacció de l’article 42 (número 43 en la versió de la documentació aprovada inicialment) 

referent als usos i activitats cinegètiques. No obstant, donat que correspon a la Generalitat 

de Catalunya la competència exclusiva en matèria de caça i pesca fluvial, es desestima 

introduir més limitacions a l’activitat. 

 L’article 57 de la Normativa, sobre 
implantació de noves infraestructures de 
serveis tècnics, no fa referència a altres 
valors ambientals, a part del paisatgístic, 
per on s’han d’establir aquestes. 

 

Normativa 

PEPNat 

Article 56 

Es revisa l’article 56 (número 57 en la versió de la documentació aprovada inicialment) en 

aquest sentit i s’incorporen criteris ambientals (apartat 1.f)). 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC 

(DTES) 

Contaminació acústica 

 L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha 
d’aprovar el Mapa de Capacitat Acústica i s’ha 
d’incloure la delimitació de zones a cartografia 

- 

 

L'aprovació del mapa de capacitat acústica que estableix els objectius de qualitat amb la 

zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió, d'acord el que preveu la Llei 

16/2002, és competència de l'Ajuntament.  

 Definir objectius de qualitat acústica a l’àmbit 
del PEPNat d’acord amb els nous usos, 
incloent els canvis als Mapes de Capacitat 
Acústica 

EAE  

Apartat 8.1.  

En l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental 

Estratègic) s'estableix que en el cas de la Serra de Collserola, per tractar-se d’un espai 

natural protegit es considera una zona de sensibilitat acústica alta (A), i els valors límit 

d’immissió que no s’hauran de superar són els següents: 60 dB durant el dia (8h-21h) i 50 

dB durant la nit (21h-8h). 
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Determinació Document Proposta resolució 

 Garantir la compatibilitat dels usos permesos 
pel PEPNat en funció dels objectius acústics 
establerts, preveient zones de transició 

EAE  

Apartat 8.1.  

En l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental 

Estratègic) s'estableix que al Parc caldrà donar compliment als valors d'una zona de 

sensibilitat acústica alta (A) i que a les zones de fora del Parc s'haurà de donar compliment 

als valors acústics establerts als mapes de capacitat acústica o a la normativa municipal 

que s'escaigui. Alhora s’estableix com a recomanació l’establiment d’una zona de transició 

entre el medi urbà i el Parc amb l'objectiu de garantir la compatibilitat dels usos.  

Contaminació lumínica 

 Substituir les referències al Decret 82/2005, 
derogat, pel Decret 190/2015, de 25 d’agost 

EAE  

Apartat 1.4.1. 
Es substitueixen referències. 

 Tenir en compte que l’àmbit està 
majoritàriament classificat com a zona de 
protecció lumínica E1, però inclou zones E2 i 
E3 

EAE  

Apartat 8.1. 

Ja es té en compte aquest aspecte i, a més a més, en l'apartat de mesures de protecció 

ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic) s'estableix com a 

recomanació classificar d'E2 l'Espai funcional amb l'objectiu de designar una zona de 

transició que permeti minimitzar els impactes. 

 El projecte d’usos i activitats ha de definir els 
elements d’enllumenat exterior a implantar i 
característiques (veure Annex 1 del Decret 
190/2015, de 25 d’agost) 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi 

Ambiental Estratègic). 

 Les instal·lacions d’enllumenat exterior han 
de complir amb les condicions de l’Annex 2 
del Decret 190/2015, de 25 d’agost (tipologia, 
% màxim FHSinst) en funció de l’hora de 
funcionament i la zona 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi 

Ambiental Estratègic). 

 Planificar les necessitats d’il·luminació per 
evitar pertorbacions al medi (intrusió 
lumínica) minimitzant els punts de llum i els 
nivells d’il·luminació 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi 

Ambiental Estratègic). 

 Adoptar prescripcions pels sistemes 
d’enllumenat propis de les zones de protecció 
màxima (E1) en tot l’àmbit 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de l'Estudi 

Ambiental Estratègic). 
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Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

Canvi climàtic 

 Afegir als apartats 1.4. i 1.5. l’aprovació de la 
Llei 16/2017 de canvi climàtic 

EAE  

Apartats 

1.4.1. i 1.5.1. 

S'afegeix la Llei als apartats 1.4 i 1.5. 

 Concretar tècnicament la bateria de mesures 
pel canvi climàtic proposades, prioritzar-les 
d’acord a l’anàlisi de vulnerabilitat, 
calendaritzar-les i indicar els mecanismes de 
finançament i els responsables del programa 
de seguiment 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es concreten i prioritzen les mesures ambientals establertes en relació al vector canvi 

climàtic. Alhora, es deriven a l’òrgan gestor les tasques de calendarització, mecanismes de 

finançament i responsables del programa de seguiment. 

 Adaptar la taula 4 de l’apartat 7.3. Matriu de 
definició i caracterització dels efectes 
significatius, que aporta un valor que no es 
correspon amb el càlcul de la petjada de 
carboni de la MPGM (84.048 t CO2) 

EAE  

Apartat 7.3. 
S’adapta el valor del cal càlcul de la MPGM. 

Qualitat de l’aire 

 Es faciliten unes dades relatives a la 
qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2013-
2017) 

EAE  

Apartat 3.3.8. 
Es revisa i s’actualitza el document ampliant-lo amb la informació aportada. 

 Tenir en compte els objectius ambientals 
de contaminació atmosfèrica del Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire (Acord GOV 127/2014) 

EAE  

Apartats 

1.4.1. i 1.5.1. 

A l'Estudi Ambiental Estratègic es tenia en compte a l'apartat 1.5.1. Principals plans i 

programes amb incidència ambiental sobre Collserola i, a més a més, s'ha afegit a l'apartat 

1.4.1. de marc legal ambiental.  

 Tenir en compte els objectius ambientals 
de contaminació atmosfèrica de la 1a 
Cimera per a la millora de la qualitat de 
l’aire 

EAE  

Apartat 1.4.1. 

i 1.5.1. 

S’afegeix a l’apartat de marc legal ambiental i al de principals plans i programes amb 

incidència ambiental sobre Collserola.  
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 Reduir progressivament els pròxims anys 
les emissions associades a la mobilitat 
dels contaminants locals, NO2 i PM10, 
augmentant l’ús del transport públic, dels 
modes no motoritzats (a peu i bicicleta) i 
reduint l’ús del vehicle privat 

- 

Les propostes del Pla ja van encaminades a incrementar l'ús del transport públic i dels 

modes no motoritzats al Parc. Concretament, el model d'ús públic té en compte 

l'accessibilitat a l'hora de fer les propostes concentrant-la a la vora o a zones ben 

connectades amb transport públic. Alhora, el Pla incorpora un annex específic, l’Annex 5. 

Estudi de mobilitat, que analitza la mobilitat, esdevenint aquest un criteri més a tenir en 

compte a l'hora d'assignar els usos a les construccions. 

SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL 

 No és admissible la imposició del 
soterrament de les línies de 
telecomunicacions sense una justificació 
adequada 

 Si es vol imposar el soterrament, cal 
imposar abans l’aprovisionament de les 
conduccions pertinents per part d’un agent 
diferent dels operadors de 
telecomunicacions 

 No es pot un pla especial urbanístic per a 
l’establiment de les infraestructures de 
telecomunicacions atès que per a aquestes 
no se’ls pot establir cap reserva de sòl 

Normativa 

del PEPNat 

Es modifica el redactat alternatiu de l’article 57.1.b) a la normativa (número 58 en la versió 

de la documentació aprovada inicialment) de la següent manera: “Els traçats seran 

soterrats, excepte per a les línies elèctriques de distribució, que poden ser trenades si per 

causa tècnica degudament justificada no es poden soterrar, i les línies de telecomunicació, 

en el cas que la manca de canalitzacions disponibles o altres recursos necessaris per al 

desenvolupament de la xarxa n’impossibiliti la viabilitat des del punt de vista tècnic i 

econòmic”. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN* 

 L’article 58.1 b) estableix la prohibició de 
realitzar desplegaments aeris i no s’ajusta 
a la normativa sectorial 

Normativa 

del PEPNat 

Article 

57.1.b) 

Es modifica el redactat de l’article 57.1.b) a la normativa (número 58 en la versió de la 

documentació aprovada inicialment) de la següent manera: “Els traçats seran soterrats, 

excepte per a les línies elèctriques de distribució, que poden ser trenades si per causa 

tècnica degudament justificada no es poden soterrar, i les línies de telecomunicació, en el 

cas que la manca de canalitzacions disponibles o altres recursos necessaris per al 

desenvolupament de la xarxa n’impossibiliti la viabilitat des del punt de vista tècnic i 

econòmic”. 

* En data 10 d’octubre de 2018 es va rebre un primer informe desfavorable de manera que es va fer una proposta de modificació de redactat de l’article en qüestió i, amb data 14 de febrer de 
2019, es va rebre el segon informe amb caràcter favorable per part d’aquesta administració. 
Taula 27: Resposta a les consideracions dels informes sectorials de la fase d’aprovació inicial 
Font: AMB 
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Text refós 

3.3. Fase aprovació provisional 

El 25 de febrer de 2019 es va emetre a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural l’expedient d’Avaluació ambiental estratègica complert per la sol·licitud de la Declaració 

Ambiental Estratègica. En aquest informe es valora el procediment d’avaluació ambiental 

estratègica que ha seguit el Pla tenint en compte les determinacions establertes en el document 

d’abast i el resultat de la informació pública i les consultes efectuades. 

D’altra banda, durant aquest període s’han rebut els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

l’Agència de Residus de Catalunya i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 

Industrial, així com els informes territorials i urbanístics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

l’àrea metropolitana i la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona. 

Es resumeixen a continuació les determinacions dels diferents informes rebuts i com se’ls dóna 

resposta. 

 

3.3.1. Incorporació de les determinacions de l’informe de l’òrgan ambiental i d’altres 

administracions 

Òrgan ambiental 

L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que l’òrgan ambiental que el 

procediment d’avaluació ambiental ordinària finalitza amb la formulació de la Declaració 

Ambiental estratègica per part de l’òrgan ambiental. 

L’òrgan ambiental ha emès la Declaració Ambiental Estratègica, amb caràcter favorable però 

amb una sèrie de consideracions, amb data 8 d’abril del 2019. En el següent quadre es 

resumeixen les determinacions de la mateixa, els apartats que s’esmenen i la proposta de 

resolució.  
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Determinació Document Proposta resolució 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS (DTES) 

 Reforçar el seguiment i la prevenció dels impactes sobre les 
zones on previsiblement augmentarà la freqüentació i en 
relació als nous usos admesos. 

EAE apartat 8 

i 10 

Al Pla de Vigilància ambiental s’especifica que per al seguiment dels 

àmbits concrets caldrà tenir en especial consideració els espais de 

vora donat que esdevindran àmbits més pressionats al concentrar-

ne l’ús públic. En relació als nous usos admesos, en l’apartat 8 

d’indicadors ambientals, es planteja un seguiment a nivell de finca. 

 Revisar el redactat de l’objectiu ambiental 5 de l’EAE (mantenir 
i controlar les pertorbacions). 

EAE apartat 

4.3. 

Es matisa el títol de l’objectiu canviant “mantenir” per “modular” en el 

sentit de que cal tenir en compte les pertorbacions existents al Parc, 

quina és la seva naturalesa i els impactes que se’n deriven per tal de 

regular-les.  

 Revisar la identificació de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle (GEH) com un impacte negatiu del PEPNat. 

EAE apartat 

7.3. 

Es revisa la caracterització dels impactes a la matriu de l’apartat 7.3. 

i es matisa el redactat a d’altres apartats de l’EAE que se’n feia 

referència. 

 Suprimir la disposició transitòria primera de la normativa i 
preveure l’elaboració del llistat de projectes per a la millora de 
la conservació d’acord amb el contingut de la memòria del 
PEPNat. 

Normativa 

Es suprimeix la disposició transitòria i es completa l’article 5 de la 

normativa en el sentit de que l’òrgan ambiental haurà d’elaborar un 

llistat de projectes per a la millora de la conservació i la compensació 

dels impactes residuals. També es fa un matís a l’article 65 en el 

sentit de que es podran portar a terme actuacions que suposin una 

millora a través d’aquests projectes a l’espai funcional que suposin 

una addicionalitat a la conservació dels valors del Parc. 

 Esmenar el redactat de l’article 10.2. de la Normativa per 
precisar que l’objectiu ha de ser assolir la no pèrdua neta de 
biodiversitat, que els impactes que s’identifiquin s’han de 
quantificar, i que cal aplicar (i no establir) un sistema jeràrquic 
de mitigació. 

Normativa S’esmena l’article 10.2. segons s’estableix a la DAE. 

 Completar l’apartat corresponent de la Memòria indicant que 
es podran compensar impactes residuals identificats en 
l’avaluació ambiental de plans, programes o projectes (tant 
dins com fora del Parc), que la compensació s’haurà de fer 
d’acord amb l’òrgan ambiental i seguint els criteris establerts 

Memòria 

PEPNat 

apartat 

8.2.1.7. 

Es completa l’apartat 8.2.1.7. de la memòria del PEPNat en el sentit 

que s’apunta a la DAE. 
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per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, i que el llistat ha d’incloure aquells projectes que 
l’òrgan gestor consideri prioritaris per als objectius de 
conservació que per les seves característiques no es puguin 
assumir per l’òrgan gestor. 

 Matisar el redactat de l’article 12 en relació amb l’annex 6, en el 
sentit que els valors naturals de les basses i els àmbits de 
desfragmentació s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar 
qualsevol actuació que els pugui afectar. 

Normativa 

Es matisa el redactat de l’article 12 i es fa una diferenciació a l’annex 

6 en relació als elements amb valor ambiental i els que tenen un 

valor potencial (basses i àmbits de desfragmentació) que caldrà 

analitzar amb detall al moment que qualsevol tipus d’actuació pugui 

afectar-los. També s’eliminen de l’annex 6 les pedreres donat que ja 

queden recollides a l’annex 4 i 8. 

 Revisar la referència a l’aplicació de purins de l’article 24.3, en 
relació amb els residus agrícoles i ramaders. 

Normativa 

Es matisa l’apartat 3 de l’article 24 en relació als residus agrícoles i 

ramaders corregint la terminologia “purins” i clarificant aspectes 

relatius a la gestió d’aquest tipus de residus.. 

 Revisar el redactat de l’article 33 en relació amb els espais 
d’interès connector, especificant que en cap cas es permetran 
plans o projectes que puguin afectar de manera negativa els 
trams fluvials d’interès connector, i que fora d’aquests només 
es podran autoritzar projectes que puguin afectar espais 
d’interès connector de manera excepcional, i establint les 
mesures adequades per prevenir, reduir, corregir i, en darrer 
terme, compensar els impactes. 

Normativa Es matisa l’article 33 en relació amb els espais d’interès connector. 

 Respecte les pedreres, a l’Annex 4 convindria definir millor els 
criteris de restauració concrets que s’haurien de seguir en el 
cas de la Pedrera Berta, tal com es fa amb les altres pedreres. 
Les pedreres s’haurien d’excloure de l’Annex 6. 

Annex 4 
Es concreten les recomanacions en relació a la restauració de la 

pedrera Berta. 

 En relació amb el seguiment de l’evolució de la qualitat dels 
valors del Parc, caldrà vincular els indicadors previstos i l’eina 
multicriteri. 

EAE apartat 8, 

10 i annex 1 

Es revisa l’apartat 10 del Pla de Vigilància Ambiental en relació a 

l’EMC i els indicadors ambientals plantejats (apartat 8). Es modifica 

l’ordre dels apartats de manera que els indicadors i el PVA estiguin 

més directament relacionats. 
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 En relació amb els indicadors: 
 

- Revisar i completar els indicadors relacionats amb 
l’objectiu 3 (serveis ecosistèmics) 
- Traslladar l’indicador 3.2. sobre freqüentació a l’objectiu 5 
(pertorbacions). 

- Establir algun indicador que permeti fer un seguiment dels 
efectes del canvi climàtic en relació amb l’objectiu 6 
(resiliència al canvi climàtic). 
- Establir algun indicador que permeti observar el 
repartiment modal de l’accés al Parc, en relació amb l’objectiu 
8 (foment de la mobilitat sostenible). 

EAE apartat 9 

Es revisa l’apartat dels indicadors ambientals replantejant i 

completant alguns indicadors, es completen els camps de la taula 

resum (s’han afegit valors històrics en el cas que existeixin, es 

justifiquen les tendències desitjades i s’especifica si l’indicador té 

relació amb altres objectius). 

 Es recomana incloure indicadors de seguiment en l’àmbit de 
les finques, per tal de monitoritzar a una escala més detallada 
l’evolució del Parc. 

EAE apartat 9 

Es planteja un seguiment ambiental global del Parc i un seguiment a 

nivell de finca lligat al pla de gestió necessari per l’admissió de 

determinats usos. Aquest seguiment permetrà a l’òrgan gestor 

disposar d’informació de part del sòl privat del Parc, així com li 

facilitarà el seguiment dels plans de gestió. 

 Com a mesura de seguiment del PEPNat i la seva avaluació 
ambiental, l’òrgan gestor haurà d’elaborar un informe complet 
amb periodicitat quinquennal, que s’haurà de fer arribar a 
l’òrgan ambiental i posar-lo a disposició del públic pels canals 
adequats. 

EAE apartat 

10 
S’incorpora a l’apartat 10 referent al Pla de Vigilància Ambiental. 

Taula 28: Resposta a les consideracions de la Declaració Ambiental Estratègica emesa per l’òrgan ambiental 
Font: AMB (2019) 

 

Informes urbanístics i territorials: 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona va emetre informe urbanístic i territorial amb data 29 de març de 2019, i la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona el 4 d’abril de 2019. 

Es resumeixen a continuació les determinacions que se’n deriven d’ambdós informes i com se’ls dona resposta: 
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COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

SUBCOMISSIÓ D’URBANISME DEL MUNICIPI DE BARCELONA 

Caldria modificar l’article 7 en el sentit de suprimir 

dels supòsits subjectes a informe perceptiu per 

part de l’òrgan gestor, els sòls qualificats 

d’equipament ubicats dins l’Espai funcional en 

àmbits A i B dins. 

- 

Les fitxes A i B fan referència respectivament a àmbits d’interès per a la connectivitat 

ecològica i a àmbits amb transformacions pendents. La inclusió d’aquests sòls és 

necessària per a la protecció dels valors naturals de l’interior del PN. Emparen aquesta 

decisió els articles 29.2.d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, 6.6 i 10.3 

del Decret 146/2010 de declaració de PN, i els articles 15, 21, 46 i 47 de la Llei estatal 

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

Caldrà suprimir l’apartat b) de l’article 38.8 el 

redactat que indica que els municipis hauran 

d’establir unes bases reguladores amb les 

condicions d’ús i gestió. 

Memòria apartat 

8.2.2.2.f) i 

Normativa 

Se suprimeix de l’epígraf 38.8.b el redactat que indica que els municipis hauran d’establir 

unes bases reguladores amb les condicions d’ús i gestió, i de la memòria d'ordenació 

(apartat 8.2.2.2.f) les referències a la gestió d'aquests espais. 

Caldria aclarir quina és la superfície construïda 

computable com a ús d’hípica 

Memòria apartat 

8.2.2.3.e) i 

Normativa 

Es clarifica, tant a la normativa (article 40) com a la memòria d'ordenació (apartat 

8.2.2.3.e), la superfície computable com a ús d'hípica amb el següent redactat: “La 

superfície construïda haurà de ser la mínima pel bon funcionament de l’activitat, no 

superant en cap cas els 1.000 m² totals de sostre, incloent els magatzems i aquelles 

edificacions complementàries, associades a l’activitat principal”.  

Cal ajustar o completar l’Inventari de patrimoni 

cultural en el sentit d’incloure aquells béns que 

sigui convenient tenir censats 

Normativa, 

Memòria 

d’ordenació i 

Annex 9 

Es revisen els criteris d’inclusió i el contingut de l’Annex 9. Com a conseqüència s’elimina 

la referència al Catàleg de masies i s’inclouen 106 nous elements. L’Inventari incorpora 

aquells elements que cal conservar, bé per estar integrats en una de les categories que 

estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, o bé pel seu 

interès tradicional, ambiental o paisatgístic. Pel que fa a aquesta última categoria, el Pla 

estableix que l’òrgan gestor haurà de vetllar per la seva restauració i posada en valor 

com a element d’aproximació al coneixement del Parc Natural.  

Caldria modificar la normativa en el sentit de 

definir els àmbits de gestió en relació a 

l’estratègia d’extinció de les construccions no 

compatibles amb el model de Parc 

- 

Els àmbits de gestió es corresponen amb els ERE1 que el del Decret 146/2010 de 

declaració de Parc Natural assenyalava de forma indicativa i que el PEPNat delimita 

definitivament.  
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Cal suprimir el redactat de l’article 54.1.c segons 

el qual s’estableix com a actuació preferent 

l’extinció de les edificacions no incloses en els 

ERE 1 

- 

La diferenciació entre construccions aïllades i construccions incloses dins d’un ERE 1 

obeeix a criteris ambientals, socials i econòmics. La consideració d’aquests criteris està 

emparada per l’article 2.21 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB. L’impacte 

ambiental actual de les edificacions aïllades és superior. Els motius són la seva dispersió 

territorial i la necessitat d’intervenir de manera individualitzada en una multiplicitat 

d’accessos i situacions. Així mateix, cal tenir en compte que la proporció d’habitatges 

front les construccions destinades a altres usos és major en els ERE 1 que no pas en el 

grup de les edificacions aïllades, fet que suposa un major impacte social. No obstant, cal 

assenyalar que, tal i com recull l’article 53, totes les edificacions no emparades pel 

planejament urbanístic ni incloses al Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable tenen assignat l’objectiu d’extinció immediata o 

diferida i de retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció, amb 

independència de la seva inclusió dins d’un ERE 1. 

Taula 29: Resposta als informes urbanístics i territorials en la fase d’aprovació provisional 
Font: AMB (2019) 
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Informes sectorials 

Posteriorment al lliurament de la documentació a l’òrgan ambiental per a l’emissió de la 

Declaració Ambiental Estratègica s’han rebut 3 informes:  

 

ORGANISME ÀMBIT 
RESPOSTA 

REBUDA 

SÍNTESI 

PROPOSTA 

INFORME 

AGÈNCIA CATALANA DE 

L'AIGUA 
Aigües 25/03/2019 

Favorable amb 

consideracions 

AGÈNCIA CATALANA DE 

RESIDUS 
Residus 20/03/2019 

Favorable amb 

consideracions 

DIRECCIÓ GENERAL 

D'ENERGIA, MINES I 

SEGURETAT INDUSTRIAL 

Energia i 

seguretat 

industrial 

20/03/2019 
Favorable amb 

prescripcions 

Taula 30: Organismes consultats i informes emesos durant la fase d’aprovació provisional del PEPNat. 
Font: AMB 

 

En el següent quadre es resumeixen les determinacions dels tres informes, els apartats que 

s’esmenen i la proposta de resolució. 
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 

Aquest organisme ha emès un informe favorable pel que fa a l’abastament, al sanejament, a la inundabilitat i a les afeccions ambientals. No obstant, 
estableix un seguit de consideracions a tenir en compte: 

 En cas de connexió al sistema de clavegueram municipal, el peticionari 
haurà de disposar del corresponent permís d’abocament segons el 
Decret 130/2003 de 13 de maig (Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament) 

 En cas de sanejament propi, cal tenir en compte que resta prohibit 
realitzar cap mena d’abocament d’aigües residuals sobre el Domini Públic 
Hidràulic, ja sigui de forma directa (a la llera) o indirecta (per infiltració en 
el terreny), tret que s’hagi obtingut la preceptiva autorització d’abocament 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que estableix el RDPH. 

 Caldrà complir els “Criteris d’intervenció dels espais fluvials” tenir 
compte les consideracions indicades per l’ACA respecte les xarxes 
d’aigües pluvials, les autoritzacions d’abocament, la compatibilitat d’usos 
i actuacions en les masies o cases rurals no connectades a la xarxa 
municipal.  

 L’ordenació haurà de ser compatible amb els usos permesos en la Zona 
de Flux Preferent i en la Zona Inundable definides en els articles 9 i 14 del 
Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH). 

 Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte la 
compatibilitat d’usos i actuacions en masies o cases rurals, en concret 
les masies susceptibles de patir afectacions per inundabilitat. 

 Per poder realitzar obres en zona de domini públic hidràulic o zona de 
policia de lleres, cal disposar de la corresponent autorització prèvia de 
l’ACA, a menys que el corresponent Pla d’Ordenació Urbana, d’altres 
figures d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, 
haguessin estat informats per l’ACA i hagueren recollit les oportunes 
previsions formulades a l’efecte (article 78.1 RDPH). 
 

- 

La normativa del Pla es remet a la normativa sectorial en 

relació als aspectes relacionats amb el vector aigua i, a més a 

més, des de l’EAE es proposen mesures ambientals en relació 

a aquests aspectes.  

D’altra banda, especificar que les propostes del Pla són 

compatibles amb el RDPH, d’acord amb l’Annex 1 que 

incorpora la MPGM. Així mateix, respecte l’Annex 1 

“Zonificació dels Espais Fluvials del Parc Natural de la Serra 

de Collserola” cal dir que aquest document també incorpora el 

contingut dels articles 9 i 14 del RDPH. En relació amb les 

masies assenyalades com a susceptibles de patir afectacions 

per indundabilitat, cal dir que en l’apartat de “condicions d’ús i 

d’intervenció sobre l’edificació” de les fitxes ja s’estableix que 

s’hauran de preveure les mesures necessàries front al risc 

d’inundabilitat. A més, en l’apartat “altres limitacions i/o 

condicionants” s’estableix que l’edificació està afectada per la 

xarxa hidrogràfica i que caldrà sol·licitar informe a l’ACA. 
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) 

Gestió de residus 

 Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat 
amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol 

EAE apartat 

8.1. 

Ja es fomenta el reciclatge i la reutilització a l'apartat de 

mesures de protecció ambiental previstes (apartat 8.1. de 

l'Estudi Ambiental Estratègic). 

Altres consideracions 

 Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat 
amb activitats potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al 
compliment del Real Decreto 9/2005, de 14 de gener  

EAE  

Apartats 

1.4.1. i 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes per impactes sobre l’edafologia per considerar que 

hi té més encaix que a residus (apartat 8.1. de l'Estudi 

Ambiental Estratègic) i s’afegeix a l’apartat de marc legal 

ambiental. 

 Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que 
es puguin generar en el desenvolupament de les actuacions d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol  

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic). 

 En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements 
de fibrociment amb contingut d’amiant, caldrà donar compliment al 
Real Decreto 396/2006, de 31 de març, així com al Decret 93/1999, de 6 
d’abril. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades 
per l’ARC 

 

EAE  

Apartats 8.1. 

i 1.4.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic) i 

s’afegeix el RD 396/2006 a l’apartat de marc legal ambiental. 

 En relació amb les activitats extractives que es prevegin restaurar 
mitjançant l’aportació de terres externes caldrà donar compliment a 
l’ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre 

 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic). 

 Es recorda que els residus generats per les activitats agràries i 
ramaderes estan subjectes a una normativa d’aplicació específica. 

 
 

EAE  

Apartat 8.1. i 

normativa 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic) i 

queda recollit a l’article 24.3.. 
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DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL (DGEMSI) 

Electricitat 

 És d’obligat compliment en la redacció del Pla especial l’aplicació de 
la normativa vigent aplicable en l’àmbit de l’ordenació urbanística. 

- En la redacció del Pla ja es té en compte el compliment de la 

normativa vigent en l’àmbit de l’ordenació urbanística. 

 És d’obligat compliment en la redacció del Pla especial l’aplicació de 
la normativa vigent en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i les 
consideracions tècniques derivades, tant en línies elèctriques d’alta i 
baixa tensió existents i noves, com en instal·lacions d’enllumenat 
públic i la xarxa de distribució elèctrica. 

- En la redacció del Pla ja es té en compte el compliment de la 

normativa vigent i de les consideracions tècniques derivades 

en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques. 

Hidrocarburs 

 Per qualsevol obra en el subsòl, s’haurà de contactar amb les 
empreses que operen els gasoductes existents al Parc per tal que 
facilitin els plànols d’ubicació de les xarxes, així com les precaucions 
a adoptar en cas que puguin resultar afectats i respectant les 
servituds perpètues derivades de l’existència de les conduccions. 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic). 

 Per futures ampliacions de la xarxa esmentada s’haurà de respectar la 
reglamentació vigent. 

EAE  

Apartat 8.1. 

Es preveu a l'apartat de mesures de protecció ambiental 

previstes (apartat 8.1. de l'Estudi Ambiental Estratègic). 

Seguretat industrial 

 En el cas d’implantar-se en el futur, en els municipis del Parc, 
establiments afectats per la legislació d’accidents greus, caldrà que es 
sotmetin al procediment d’autorització ambiental d’acord amb la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

- El PEPNat no permet la implantació dins del seu àmbit 

activitats amb aquestes característiques. En el supòsit de que 

aquestes es vulguin implantar dins l’Espai funcional definit pel 

Pla, l’òrgan gestor del Parc seria l’encarregat d’emetre el 

corresponent informe en el que es podria recollir aquesta 

consideració. Tanmateix, el sotmetiment a procediment 

d’autorització ambiental d’aquestes activitats serà 

responsabilitat del promotor de les activitats, atenent a la 

normativa vigent i a les indicacions de l’organisme competent. 

Taula 31: Resposta a les consideracions dels informes sectorials emesos per l’aprovació provisional 
Font: AMB 
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3.4. Fase text refós 

Un cop aprovat provisionalment el Pla Especial, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona ha emès un informe en el sentit que cal suspendre l’aprovació definitiva 

del document i la publicació del DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un verificat 

per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient amb la incorporació d’un seguit 

de prescripcions. 

Alhora, a banda de l’informe territorial i urbanístic, s’han rebut quatre informes sectorials amb 

posterioritat a l’aprovació provisional del Pla: de la Direcció General d’ecosistemes forestals i 

gestió del medi del Departament d’Agricultura, del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i del Servei Territorial de 

Carreteres de Barcelona, ambdós del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

ORGANISME ÀMBIT 
RESPOSTA 

REBUDA 

SÍNTESI 

PROPOSTA 

INFORME 

DIRECCIÓ GENERAL D’ECOSISTEMES 

FORESTALS I GESTIÓ DEL MEDI DEL 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA  

Activitats 

cinegètiques 
04/06/2019 

Favorable amb 

consideracions 

DEPARTAMENT DE CULTURA Cultura 26/07/2019 Favorable 

DIRECCIÓ GENERAL 

D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
Infraestructures 26/07/2019 

Favorable amb 

prescripcions 

SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES 

DE BARCELONA 
Infraestructures 10/12/2019 

Favorable amb 

prescripcions 

Taula 32: Organismes consultats i informes emesos posteriorment a l’aprovació provisional del PEPNat. 
Font: AMB 

 

A la seva vegada, amb posterioritat a l’aprovació provisional del Pla, la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona va remetre dos escrits en relació al PEPNat: 

‐ D’una banda un de l’Ajuntament de Sant Just, amb data 17/07/2019, en el que 

s’exposaven algunes errades materials en relació a les fitxes de l’annex 9. Inventari de 

Patrimoni Cultural. Aquestes errades queden esmenades en la documentació del text 

refós. 

‐ D’altra banda un escrit d’al·legació de SACESA, amb data 14/10/2019, en el que es fa 

referència a que l’àmbit del Pla aprovat provisionalment inclou els terrenys propietat de 

l’empresa els quals no formen part de l’Espai Natural segons la sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya del 14 de gener de 2014 (RCA 275/2010). Aquest 

aspecte queda resolt a la documentació del text refós a partir de l’informe d’urbanisme 

en tant que s’ajusten els límits segons la publicació de la Generalitat (Acord 
GOV/116/2019). 

Així mateix, en l’ordre del dia de la sessió del 13 de març de 2020 de la Comissió territorial 

d'urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, s’ha previst en el punt 22 tractar la consulta que 

s’ha formulat en relació a l’aclariment del redactat dels epígrafs 1.c i 2.a de l’article 54 del PEPNat. 

Es resumeixen a continuació les determinacions de l’informes territorial i urbanístic, així com de 

les altres administracions, i com se’ls dóna resposta. 
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3.4.1. Incorporació de les determinacions de l’informe territorial i urbanístic i d’altres 

administracions 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona va emetre informe 

urbanístic i territorial amb data 18 de novembre de 2019. 

L’informe recollia com a determinació donar compliment a dos dels informes sectorials: al de la 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i al de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat. 

Es resumeixen a continuació les determinacions que se’n deriven de l’informe d’urbanisme i de 

l’informe del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona i com se’ls dona resposta: 

 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Determinació Document Proposta resolució 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

Pel que fa als informes: 

- Cal donar compliment a l’informe de la Secretaria de 

Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital en relació al 

soterrament de les línies de telecomunicacions, i modificar l’article 

57 de la normativa del Pla en aquest sentit 

Normativa 

Es modifica l’article 57 en el sentit següent: 

Article 57. Condicions específiques per a l’obertura, substitució i manteniment 

de les infraestructures inherents al Parc Natural de línies de transport de 

matèria, energia o informació  

1. En el cas que sigui necessari implantar noves línies elèctriques o substituir 

les existents, de telecomunicacions, d’aigua o de gas, s’ordenaran 

conjuntament amb les existents, contemplant les directrius següents: 

a) Cal evitar l’afectació als cursos fluvials i zones humides en general i 

evitar el pas per punts molt visibles. 

b) S’ha d’establir el tipus de tractament de la vegetació i l’arbrat existent 

amb la finalitat de reduir l’impacte paisatgístic, que pot incloure un 

tractament cromàtic de les instal·lacions semblant amb els espais de 

l’entorn. 

c) Els traçats seran soterrats, excepte per a les línies elèctriques de 

distribució, que poden ser trenades si per causa tècnica degudament 

justificada no es poden soterrar, i les línies de telecomunicació, en el cas 

que la manca de canalitzacions disponibles o altres recursos necessaris 

per al desenvolupament de la xarxa n’impossibiliti la viabilitat des del punt 

de vista tècnic i econòmic. En tot cas, caldrà incorporar estudis de traçats 

alternatius que justifiquin la solució menys lesiva al medi. 

d) S’han d’aprofitar els recorreguts de la xarxa viària preferentment o de la 

xarxa de camins existent, a no ser que tècnicament no sigui possible. Cal 

contemplar l’enderroc i la retirada de les infraestructures existents 

innecessàries o que quedin obsoletes amb l’entrada en funcionament de la 

nova infraestructura. 

e) En el cas de les línies elèctriques, s’han d’adoptar solucions que 

minimitzin el risc d’electrocució per a les aus i altres mesures per evitar-ne 

la col·lisió amb els cables. 

f) Durant l’execució del projecte s’ha d’evitar al màxim l’obertura de camins 

temporals. En qualsevol cas, s’han de preveure mesures de control de 

l’erosió i de prevenció del risc d’incendi i s’ha de presentar un projecte de 

restauració de conjunt d’àrees afectades. 



331 

 

2. Pel que fa a les obres de manteniment, millora i ampliació de les línies 

existents, s’han de dur a terme de manera que es minimitzi el seu impacte 

sobre el medi natural i el paisatge, que pot incloure un tractament cromàtic de 

les instal·lacions semblant amb els espais de l’entorn, contemplant les 

mesures correctores necessàries i, quan s’escaigui, la restauració i/o el 

condicionament de les àrees alterades. 

- Cal donar compliment a l’informe de la Direcció General 

d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi en relació a la supressió 

de l’apartat 1) i 4) de l’article 42 de la normativa del document, que 

regula els “Usos i activitats cinegètiques”. 

Normativa Es modifica l’article 42 de la normativa tal i com estableix l’informe. 

- Cal donar compliment a l’informe de 8 de gener de 2019 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment 

Cal recollir amb exactitud, plànols i normativa, les limitacions de la 

propietat privada Plànols 

Aquesta determinació s’aborda tant des de la MPGM com des del 

PEPNat. La MPGM que ho incorpora a la sèrie de plànols d’ordenació 

1:5.000. En el cas del PEPNat, s’incorpora al plànol 30 d’informació, 

que fa referència a les qualificacions de la MPGM, i al plànol 12 

d’ordenació, referent a la vialitat. 

En cas de necessitat de dur a terme actuacions d’adequació o 

acondicionament a les autopistes aquestes hauran de ser objecte de 

convenis específics amb l’administració titular. 

Qualsevol actuació dintre de les zones de protecció quedarà subjecte a la 

normativa corresponent i serà necessari recavar l’autorització de la 

Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya. 

- 

En el cas que es portin a terme actuacions que puguin afectar a les 

autopistes es durà a terme un conveni amb les administracions titular 

de l’autopista i la concessionària. Alhora, previ a l’inici de qualsevol 

obra es recavarà l’autorització de la Demarcació de l’Estat a 

Catalunya. 

Caldrà ajustar els límits del PEPNat en base als terrenys expropiats per la 

construcció de les autopistes i hauran de ser qualificats com a sistema 

viari. 
Plànols 

L’àmbit del PEPNat és el que estableix el Decret 146/2010 i el Pla 

Especial, com a planejament derivat, no fa propostes de classificació 

del sòl.  

No obstant, la MPGM ha modificat els plànols en el sentit de qualificar 

com a sistema viari (clau 5) els terrenys de la zona de domini públic 

de l’autopista AP-7 i queda incorporat al PEPNat a través de la sèrie 

de plànols d’informació que recull les propostes de la MPGM. 
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i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

Quant al soroll, caldrà tenir en compte les zones limítrofes a les autopistes, 

la zonificació acústica que estableix la normativa i les zones de servitud 

acústica. 
- 

El PEPNat es remet a la normativa sectorial, concretament a l’article 

20. 

- Cal donar compliment a les prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de 26 de juliol de 2019 

En les zones de protecció de les carreteres C-16, C-58, C-58CC, C-33, C-

1413a, BP-1417 i C-1413z, s’hauran de respectar les limitacions que 

estableix la corresponent normativa 

- Determinació abordada des de la MPGM 

Les línies d’edificació o una protecció urbanística anàloga se situarà a 50 

m de l’aresta exterior de les calçades de les carreteres C-16, C-58 i C-33 

i de la línia ferroviària del metro del Vallès, i a 25 m de la resta de 

carreteres de la Generalitat de Catalunya 

- 

Determinació abordada des de la MPGM. 

D’altra banda, el PEPNat ho incorpora als plànols que fan referència 

a la MPGM. 

Necessitat d’obtenir informe favorable vinculant de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat per qualsevol Pla especial urbanístic 

d’infraestructures de serveis tècnics que discorrin pel sistema de parc 

forestal de Collserola. 

- Determinació abordada des de la MPGM 

Cal qualificar com a sistema viari el domini públic de la via interpolar i 

incorporar, com a mínim, la línia d’edificació o una protecció urbanística 

equivalent a 25 metres de les arestes exteriors de les calçades previstes 

als efectes de protecció de dit domini públic 

- 

Determinació abordada des de la MPGM. 

D’altra banda, el PEPNat ho incorpora als plànols que fan referència 

a la MPGM. 

Prevalença de la legislació de carreteres i ferroviària en cas de 

contradicció amb la normativa dels Plans a tots els efectes en les 

qüestions relatives a aquest tipus d’infraestructures 

- Determinació abordada des de la MPGM 

Inclusió de l’obligació per part del promotor de qualsevol actuació en 

l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola del compliment de la 

legislació sectorial en matèria de contaminació acústica i lumínica i, en cas 

de produir-se impacte sobre les carreteres, les mesures de protecció 

ambiental hauran d’anar a càrrec del promotor 

EAE (apartat 

8.1) 

Es considera que cap dels usos permesos pel Pla Especial poden 

suposar un impacte sobre les carreteres i, en tot cas, l’article 20 de la 

normativa fa referència específica a l’obligat compliment de la 

normativa sectorial en matèria de contaminació acústica i lumínica i 

l’article 9 es remet a les mesures de protecció ambiental que fan 

referència a aquests temes a l’EAE (apartat 8.1). 
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A més a més, qualsevol actuació en l’àmbit del Parc Natural haurà 

d’obtenir l’autorització corresponent.  

Prohibició d’activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 

residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les 

carreteres i obligatorietat de donar compliment a la legislació sectorial 

- Determinació abordada des de la MPGM 

Necessitat de donar compliment a la normativa sectorial de carreteres en 

cas de qualsevol tipus d’actuació i necessitat d’obtenir informe favorable 

vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona per les 

carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya 

- Determinació abordada des de la MPGM 

Necessitat d’obtenir l’autorització de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya per a l’execució d’obres en zona de protecció dels ferrocarrils 
- Determinació abordada des de la MPGM 

Per qualsevol incidència a les infraestructures de mobilitat de titularitat del 

Ministeri de Foment i de la Diputació de Barcelona aquests organismes 

n’hauran d’informar 

- Determinació abordada des de la MPGM 

- Modificar la delimitació del Parc segons l’Acord GOV/116/2019 al 

paratge de Can Castelló (Cerdanyola del Vallès) i al sector Nord-

Oest de Pedralbes (Barcelona) 

Documentació 

PEPNat 

Pel que fa a les modificacions conseqüents a l’Acord de Govern 

GOV/116/2019, d'1 d'agost, s’ha modificat la delimitació del PEPNat 

al paratge de Can Castelló (Cerdanyola del Vallès) i al sector Nord-

Oest de Pedralbes (Barcelona), seguint les descripcions escrites i 

gràfiques publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

número 7932 de 5 d’agost de 2019.  

Així, es modifiquen tots els documents del PEPNat (Document 

comprensiu, Memòria descriptiva i justificativa, Normativa, Estudi 

ambiental estratègic i document resum, Agenda i avaluació 

econòmica i plànols, alhora que les superfícies corresponents a 

l’espai protegit segons aquests ajustos (passant de 8.170ha a 

8.156ha), i la superfície corresponent a l’espai funcional 

(incrementant-se en 14 ha). 

Concretament, a l’àmbit de Puigfel, s’ajusta l’espai d’interès 

connector i, tant aquest com el sector nord-oest de Pedralbes, 



 

Pla especial de protecció del medi natural 
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Text refós 

s’incorporen els àmbits a l’Espai Funcional segons els criteris 

establerts pel Pla en la fase d’avanç (veure apartat següent 3.4.1.a)). 

Cal modificar l’article 7 de la normativa del Pla Especial, i assenyalar 

que els informes que emeti l’òrgan gestor del Parc en cap cas tindran 

caràcter vinculant 

Normativa 
Es modifica l’article 7.1 de la normativa del Pla Especial tal i com 

estableix l’informe. 

Especificar a la normativa que el Programa d’Actuació com les 

actuacions que es duguin a terme respecte els EREs tindran com a 

objectiu principal retornar els sòls edificats i en situació de 

disconformitat urbanística a la condició que els hi és pròpia 

corresponent al sòl no urbanitzable, així com suprimir la previsió i 

consideració com a actuació preferent l’extinció de les edificacions 

no incloses en els ERE 1 

Memòria i 

Normativa 

Es modifica l’article 54 de la normativa del Pla Especial tal i com 

estableix l’informe i se’n fa referència a la memòria descriptiva i 

justificativa (apartat 8). 

Taula 33: Resposta als informes urbanístics i territorials 
Font: AMB 
 
 

Determinació Document Proposta resolució 

SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES A BARCELONA 

- Cal incloure al document que en el marc del desenvolupament dels 

diferents espais que componen el Pla Especial cadascuna de les 

propostes serà objecte d’un informe i/o autorització específica de 

l’Administració titular de la carretera 

Normativa 
Es considera que aquest aspecte queda convenientment recollit a la 

normativa del Pla Especial, concretament als articles 28 i 55. 

- Cal garantir el compliment de la legislació sectorial de carreteres 

per a qualsevol obra i/o actuació en l’àmbit del Pla Especial Normativa 

Es grafia als plànols (Plànol 30 d’informació i plànol 12 d’ordenació) 

la delimitació del domini públic i de les franges de protecció que 

estableix l’informe, i la resta de determinacions es considera que 

queden convenientment recollides a la normativa del Pla Especial. 

Taula 34: Resposta a l’informe del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
Font: AMB 
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3.4.1.a)  La delimitació de l’Espai funcional i la modificació dels límits del Parc derivada de 

l’Acord de Govern GOV/116/2019, d'1 d'agost 

En aquest apartat es recullen els arguments que justifiquen la inclusió dels terrenys exclosos del 

Parc arrel de l’Acord de Govern GOV/116/2019, d'1 d'agost (Sector Nord-oest de Pedralbes i 

Paratge de Can Castelló (SACESA)) i la seva coherència amb el planificació territorial, i els 

objectius de l’Avanç i l’Aprovació inicial i provisional del Pla.  

Tal i com es recull a la memòria del Pla Especial (apartat 8.2.6.1) i a la normativa, l’àmbit del 

PEPNat és el definit als plànols d’ordenació i comprèn: 

a) Els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb 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, 

d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010, i les seves modificacions. La 

superfície total d’aquest àmbit és de 8.156 hectàrees 

b) Sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els 

terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les 

seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el 

compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. La 

superfície total d’aquest àmbit és de 3.676 hectàrees. 

Pel que fa a les modificacions dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola s’han recollit 

les derivades de tres Acords de Govern. Els dos primers acords, GOV/145/2015, d'1 de setembre, 

i GOV/23/2017, de 7 de març, es van publicar en el període comprès entre l’aprovació de l’Avanç 

del PEPNat per part del Consell Metropolità (27 de gener de 2015) i l’aprovació inicial del mateix 

(24 de juliol de 2018). En tots dos casos els terrenys exclosos de la declaració de Parc Natural 

s’incorporaren dins l’Espai funcional, en coherència amb els criteris de delimitació i objectius del 

mateix. De la mateixa manera, s’han inclòs també a l’Espai funcional els terrenys corresponents 

al sector Nord-oest de Pedralbes (Barcelona) i al paratge de Can Castelló (Cerdanyola del 

Vallès), una vegada el DOGC ha publicat la nova delimitació de Parc Natural, que els exclou en 

compliment de la sentència del Tribunal Suprem de 28 de juny de 2016 (Acord de Govern, 

GOV/116/2019, d'1 d'agost).  

A continuació es descriuen els dos àmbits i es valora la seva inclusió dins la delimitació de l’Espai 

funcional en congruència amb la planificació territorial, el document d’Avanç i la documentació 

aprovada inicialment i provisionalment: 

Sector Nord-oest de Pedralbes  

Es tracta d’una superfície de 5,75 Ha qualificada de sistema de parc forestal que cal repoblar, 

clau 28. Aquests terrenys es troben completament envoltats o bé de parc natural o bé de sòls 

inclosos dins l’Espai funcional del PEPNat. 

Tal i com queda recollit a la documentació ambiental i al propi PEPNat, aquest espai forma part 

d’una zona d’especial interès per a la conservació de la fauna, concretament, una àrea sensible 

de rapinyaires forestals segons informació facilitada pels serveis tècnics del Consorci del Parc 

de Collserola. Alhora, l’àmbit forma part d’un espai d’interès geològic, concretament la geozona 

“Paleozoic de Collserola i Santa Creu d’Olorda” (codi 339). En segon terme, també limita amb la 

localitat d’elevada singularitat per la flora de la Mina Juanita, on s’hi pot trobar una concentració 

de falgueres amenaçades a nivell tan provincial com local. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1596332&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1596332&language=ca_ES&mode=single
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D’altra banda, és un àmbit que es troba molt proper, aproximadament uns 60 metres, d’un espai 

d’interès connector identificat pel PEPNat, d’acord amb les determinacions del PTMB, per tal de 

fer front a l’impacte de bifragmentació del Parc en la seva zona central. Coincideix amb l’àmbit 

de connexió del Sector de la Budellera (Vallvidrera), una àrea d’ambients oberts amb prats secs, 

brolles i ginestars als vessants de solana i de caràcter més forestal a la vessant obaga. La 

presència de la ciutat de Barcelona fa que la zona sud-est del connector rebi més efectes 

fragmentadors que la zona oposada, adjacent amb les Planes.  

Així mateix, a més de la seva incidència en la permeabilitat del territori i la identificació d’un espai 

d’interès connector estratègic al nord del sector (clau per a minimitzar el problema de 

bifragmentació de la Serra), cal tenir present la seva ubicació pròxima a una zona urbana de 

caràcter residencial. Aquest fet té una gran rellevància per a l’encaix territorial del Parc, la 

connexió amb la infraestructura verda metropolitana i la transició del Parc amb els teixits urbans 

en el vessant barceloní. 

Paratge de Can Castelló (SACESA) 

Els terrenys de SACESA formen una illa dins del perímetre extern de la delimitació de Parc 

natural. Es tracta d’una superfície de 8,55 Ha qualificada de sistema de parcs urbans, clau 6c. 

Per tant, sens perjudici de la realitat existent i de la forma d’executar-ho, el planejament vigent 

destina aquests terrenys a sistema d’espais lliures. 

D’acord amb l’apartat del model de preservació i millora del valors ecològics i la documentació 

ambiental del Pla, l’àmbit es troba inclòs en l’espai d’interès connector “Collserola-connector 

central Sant Llorenç del Munt”, un dels connectors funcionals per a la connectivitat externa 

definits pel PEPNat i que coincideix amb el connector central del PTMB. Aquest àmbit també 

limita amb la riera de Sant Cugat que, alhora, forma part de la xarxa hídrica d’interès connector 

del PEPNat i dels corredors fluvials del PTMB. En el document aprovat inicialment i 

provisionalment, es posa de manifest la importància tant del connector com de la riera. Alhora, 

aquests terrenys s’ubiquen en un punt de confluència de dos torrents tributaris de la riera de Sant 

Cugat, el torrent del Castell o de Sant Marçal.  

Amb això, la presència d’instal·lacions que impermeabilitzen i fragmenten el territori (accessos, 

nau, zones d’acopi, aparcaments, etc..) representa una barrera per la connectivitat ecològica 

terrestre i una pressió en relació a la permeabilitat fluvial. Concretament, en l’estudi de “Dispersió 

de fauna al corredor verd del Parc de l’Alba” (Minuartia, 2012) del PDU del Centre Direccional, 

que incorpora parcialment els terrenys en qüestió, s’identifica l’àmbit de Puigfel com a una barrera 

a la dispersió de la fauna amb l’índex de resistència més elevat (IR≥ 9). Alhora, aquest mateix 

estudi identifica la riera de Sant Cugat com a connector ecològic preferent i el torrent del Castell 

o Sant Marçal com un connector ecològic secundari. 

Coherència amb la planificació territorial 

El PEPNat estableix els objectius i justifica l’Espai funcional, entre d’altres qüestions també en 

compliment de la planificació territorial pel que fa als connectors biològics. Així, l’article 2.13 de 

les normes d’ordenació territorial assenyala que, a banda de les consideracions específiques 

dels valors connectius en les mesures de protecció del sòl no urbanitzable, el planejament 

urbanístic també ha de considerar aquell que, sense tenir un valor intrínsec notable, pot jugar un 

paper rellevant en l’estructuració de l’espai i en concret el que, entre d’altes, respon a un objectiu 

de separació d’àrees edificades, defineix els límits de l’espai que poden assolir les àrees urbanes 

i pot fer de franja protectora de corredors fluvials. La inclusió d’aquests àmbits dins de l’Espai 

funcional respon a la necessitat que el tractament de l’espai lliure sigui congruent amb els 

terrenys confrontants de parc natural. A més, no incloure’ls suposaria una incongruència del 

document respecte altres àmbits de característiques idèntiques.  
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Tenint en compte el greu problema d’aïllament ecològic que pateix la Serra de Collserola, i que 

les connexions amb els espais naturals del seu entorn són, ara per ara, molt dèbils, aquests 

espais connectors, reconeguts tan en el Pla territorial metropolità de Barcelona com en el propi 

PEPNat, són de vital importància i tenen un pes estratègic en la funcionalitat ecològica de l’espai. 

En relació a l’àmbit de Can Castelló cal destacar que una de les possibilitats per millorar la 

connectivitat terrestre externa passa per afavorir la connectivitat del Parc de Collserola amb la 

Riera de Sant Cugat, que amb traçat tangencial a la Serra, rep afluents que venen de Collserola 

i des d’altres espais agroforestals i corredors ecològics consolidats. La riera de Sant Cugat és 

dels únics espais que, a través de torrents que es troben fora dels límits del Parc, permet accedir 

a l’àmbit de connexió amb Sant Llorenç de Munt des de la vessant est de Collserola (molt 

compromès pels desenvolupaments urbanístics i el pas d’infraestructures). D’altra banda, en 

relació a l’àmbit de Pedralbes i pel que fa a la connectivitat interna, la inclusió d’aquests sòls 

tenen per objecte minimitzar l’efecte barrera causat per l’eix central d’infraestructures de 

Collserola i l’impacte de la fragmentació del sòl per presència difusa de construccions. 

En aquest sentit, en l’Estudi Ambiental Estratègic del PEPNat en l’apartat 3.3.9 Pressions 

existents al Parc, corresponent al document aprovat provisionalment, s’afirmava “Pel que fa a les 

activitats industrials, tot i les seves característiques diferents, generen alguns impactes 

semblants als de les pedreres: gran ocupació directa del sòl, elevat impacte paisatgístic i 

contaminació de l’atmosfera (de les que estan en actiu i de diferent tipologia en funció de l’activitat 

de què es tracti). A banda d’aquests impactes directes, també cal tenir en compte que l’existència 

d’algunes instal·lacions industrials suposen una fragmentació del territori que posa en crisi un 

dels aspectes més rellevants de Collserola: la connectivitat ecològica. Un exemple d’aquesta 

afectació a la connectivitat ecològica és el cas de les naus situades a l’àmbit de l’antiga bòbila 

Campmany, a Can Costa-Can Castelló i Nau Puigfel - Sacesa de Cerdanyola del Vallès, que 

suposen un bloqueig directe d’un connector ecològic a escala territorial identificat al PTMB, així 

com una pressió sobre un curs fluvial de tant interès connector com la riera de Sant Cugat, en 

limitar directament amb el marge dret d’aquest.” 

L’Espai funcional i el document d’Avanç 

Tal i com es manifestava en la definició de l’àmbit: “l’àmbit d’anàlisi i de treball és més ampli 

atenent el context metropolità del Parc, per tal d’assegurar, mitjançant instruments diversos, 

aspectes clau com la correcta integració de l’àmbit i la connectivitat amb els espais naturals de 

la regió metropolitana”. Així, en l’anàlisi i avaluació de les alternatives s’aposta per l’alternativa 

3, aquella que compta amb un espai funcional conformat per les vores exteriors del Parc i les 

vores dels nuclis urbans situats en el seu interior, però fora dels límits del Parc Natural. El 

document defensava que “Aquesta opció d’incloure la visió d’un espai funcional adjacent al 

PEPNat  permet disposar de més elements per resoldre millor qüestions clau com són: la 

connectivitat ecològica; la reconfiguració d’aspectes relacionats amb els usos i activitats; 

l’accessibilitat; la gestió més ample del règim de pertorbacions ambientals; i, finalment, la relació 

i configuració dels teixits urbans que circumden el parc.” 

L’Espai funcional i el PEPNat aprovat inicialment i provisionalment 

D’acord amb la definició de l’Espai funcional, aquest comprèn aquells terrenys situats fora de 

l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, entre d’altres característiques tenen 

una vinculació amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, prioritzant la connexió 

de les infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la transició amb els nuclis 

urbans i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. El Pla incorpora una delimitació que és el 

resultat de sumar els àmbits que es deriven de les diverses problemàtiques, processos i 

oportunitats esmentades en la diagnosi dels espais perimetrals: 
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1. Sòls necessaris per garantir tant la connexió de Collserola amb els espais oberts de 

l’entorn com la permeabilitat ecològica interna. Això suposa incloure els connectors 

ecològics i cursos fluvials que surten de l’àmbit estricte del Parc i el connecten (o el 

podrien connectar) amb els espais oberts circumdants, així com els terrenys on hi hagi 

(o hi pugui haver en el futur, d’acord amb el planejament) elements o infraestructures 

que fragmentin el territori. 

2. Sòls amb hàbitats desestructurats i degradats de la vora exterior, així com els sòls on es 

duen a terme usos de caràcter periurbà com ara horts marginals, barraquisme, 

aparcaments irregulars, etc. 

3. Franges dels teixits urbans i de les infraestructures circumdants del Parc que estiguin 

sotmeses a riscos per raó de la presència de línies elèctriques, per una manca de 

formalització de la vora o per una elevada pressió antròpica, entre d’altres. 

4. Teixits urbans situats a la vora del Parc (residencials de baixa densitat, àrees 

d’equipaments privats i zona industrial de la Sanson) que tenen un impacte sobre l’espai 

natural que caldria minimitzar i que poden jugar un paper important com a espais de 

transició entre el Parc i els nuclis urbans densos. 

5. Vials i zones verdes urbanes que han de permetre facilitar l’accés al Parc per mitjans no 

motoritzats. 

6. Espais lliures i camins perimetrals del Parc que poden funcionar com a espais 

moduladors de la pertorbació, acollint usos de lleure que disminueixin la pressió social 

en àrees més sensibles de l’interior de l’espai natural. 

En concret, pel que fa als dos àmbits en qüestió, tot i que pot considerar-se que responen d’una 

forma o altra a la majoria dels punts, destaquen especialment els aspectes relacionats tant amb 

la connexió de Collserola amb els espais oberts de l’entorn com amb la permeabilitat ecològica 

interna (punt 1). Això implica incloure els connectors ecològics i cursos fluvials que surten de 

l’àmbit estricte del Parc i el connecten i/o faciliten la permeabilitat amb els espais oberts 

circumdants, així com els terrenys on hi hagi (o hi pugui haver en el futur, d’acord amb el 

planejament) elements o infraestructures que fragmentin el territori i aquells terrenys que tenen 

un impacte sobre l’espai natural que caldria minimitzar. A més, en el cas del Sector Nord-oest de 

Pedralbes cal tenir en compte també els punts 5 i 6 donada la seva ubicació i potencialitat per a 

modular les pertorbacions a la vora del Parc i facilitar l’accés al mateix en coherència amb el 

model de Parc que es proposa. D’altra banda, pel que fa al Paratge de Can Castelló (SACESA) 

cal subratllar també els punts 2, 3 i 4, doncs ens trobem en un sòls molt pròxims a la vora exterior, 

amb diverses activitats i instal·lacions existents que dificulten l’assoliment dels objectius del Pla. 

Així mateix, tal i com s’exposa en la documentació del PEPNat aprovada inicialment i 

provisionalment, per a la delimitació de l’Espai funcional també s’han tingut en compte les 

qualificacions urbanístiques del planejament vigent. La qualificació urbanística d’ambdós àmbits 

com a sistema d’espais lliures és coherent amb la seva inclusió, sens perjudici de la necessitat 

que s’arbitrin els mecanismes adients per executar el planejament urbanístic vigent tenint en 

compte les recomanacions del PEPNat. Així s’infereix de l’article 2.23 de les Normes d’ordenació 

territorial del PTMB, quan preveu que la funció connectora d’un espai es manté no només 

qualificant-lo de no urbanitzable sinó també com a sistema d’espai lliure. 

L’Espai funcional i l’Estudi Ambiental Estratègic 

En l’avaluació ambiental es posa de manifest la necessitat i importància de l’Espai funcional i es 

plantegen una sèrie de mesures que tenen caràcter de recomanacions en aquest espai. Així, a 

l’apartat 8 de mesures ambientals de l’EAE s’afirma: “...les mesures proposades en aquest 

apartat s’han d’entendre com unes bones pràctiques ambientals de caire general a desenvolupar 
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en tota actuació que es faci al Parc (tant futures, com per les existents en el moment que es 

dugui a terme algun tipus de modificació, revisió o reforma). Alhora, es recomana que es tinguin 

en compte aquestes mesures també a l’Espai funcional en tant que es considera un espai de 

pre-parc que ha de donar suport a assolir els objectius que es plantegen el PEPNat” 

Pel que fa a l’Espai funcional i el seu paper en la connectivitat ecològica, destaquen, entre 

d’altres, les següents mesures específiques: 

− Garantir la no afectació de les zones d’interès connector existents identificades en el 

marc del PEPNat en totes les actuacions que es puguin donar a les seves proximitats o 

dins d’aquestes. 

− Maximitzar la continuïtat dels hàbitats de l’Espai funcional i entre aquests i l’interior del 

Parc, a les zones limitants, a partir de la retirada i desmantellament de tots aquells 

elements existents que puguin comprometre-la (edificacions i barraques o coberts fora 

d’ordenació, tanques, etc.). 

− En les actuacions que es desenvolupin als límits de la zona urbana amb el Parc, tant a 

la vora interna com externa, es farà un tractament de la vegetació que afavoreixi la 

connectivitat com a passeres d’hàbitat. 

− Evitar la instal·lació a tota la superfície del Parc de tancaments a finques, o entorns 

d’edificacions, i retirar els existents, per tal de garantir el manteniment i millora de la 

permeabilitat dels hàbitats. 

− Eliminar la vegetació només estrictament necessària per al desenvolupament de les 

obres, i restaurar i revegetar exclusivament amb espècies autòctones els espais afectats 

un cop finalitzades. 

− Adequar com a passos de fauna les possibles obres de drenatge que es puguin dur a 

terme. 

Amb tot, la justificació i necessitat de l’Espai funcional queden àmpliament documentades tant 

en l’avaluació ambiental com en el propi PEPNat, explicitant que a la vegada és un mandat del 

planejament territorial el fet d’establir mesures pels connectors fluvials, com és el cas de la riera 

de Sant Cugat, o dels connectors amenaçats, com és el cas de l’àmbit de Cerdanyola i de la Font 

de la Budellera/ Vallvidrera. Cal tenir en compte també que dins l’Espai funcional les 

determinacions del PEPNat són recomanacions que s’hauran de concretar per l’instrument 

corresponent, amb les indemnitzacions que pertoqui si és el cas, i que si l’anunci al DOGC 

s’hagués publicat en anterioritat a l’aprovació inicial o provisional, el document, en coherència 

amb el seu contingut, ja hagués incorporat els terrenys a l’Espai funcional. 
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4. Conclusions 

 

Tal i com es pot comprovar en l’apartat 7.3. de l’EAE, els efectes ambientalment significatius que 

es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de la proposta del Pla són, a nivell 

global de tot el Parc, majoritàriament positius. Tanmateix, tot i aquest impacte global positiu, es 

podran donar una sèrie d’impactes puntuals a escala local que l’EAE avalua amb l’objectiu de 

poder establir mesures preventives i correctores que els minimitzin. L’EAE fa una valoració 

individualitzada en relació a les estratègies d’ús públic plantejades pel PEPNat per una sèrie 

d’àmbits específics donat que podran comportar impactes puntuals segons el seu emplaçament 

i els elements ambientalment sensibles que s’hi troben, proposant també mesures ambientals 

que tenen en consideració les característiques concretes de cada àmbit. 

 

 

4.1. Valoració de la integració dels aspectes ambientalment rellevants 

A l’apartat 11 de l’EAE es fa una valoració global del Pla des de la perspectiva ambiental 

integrant, per una banda, el grau de compliment dels objectius ambientals establerts per al 

PEPNat, fent una relació dels mecanismes que donen compliment per cada un dels subobjectius 

plantejats al Pla i, per altra, avaluant els punts forts del Pla, però també les àrees d’atenció i 

atenent a com han pogut dificultar el procés d’avaluació ambiental. 

El grau de compliment de cada subobjectiu que composen els 10 objectius a partir de la proposta 

del PEPNat s’han avaluat com: 

 Satisfactori: quan el compliment de l’objectiu plantejat és total. 

 Majoritari: quan l’objectiu plantejat s’acompleix però no en tota la seva dimensió. 

 Parcial: quan l’objectiu es pot complir només en part. 

 No es compleix: quan l’objectiu plantejat no s’assoleix de cap manera. 

 

Es presenta a continuació el resultat d’aquest de forma sintètica, sense establir aquí quins són 

els mecanismes a través dels quals s’hi dóna compliment al Pla. 

Objectiu/Sub-objectiu Grau de compliment 

Objectiu 1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats 

1A. Fomentar l’equilibri entre les zones forestals obertes i les àrees agrícoles 

com a element clau en la recuperació de la fauna i la flora que està patint 

problemàtiques per la disminució d'aquests hàbitats, fomentant els mosaics 

agroforestals i les zones d'ecotò, i afavorint les condicions necessàries per 

evitar la regressió de les espècies més favorables als hàbitats oberts o de 

marge. 

SATISFACTORI 

1B. Establir estratègies de conservació i millora per a la flora d'especial valor per 

a la conservació de la biodiversitat, partint de les comunitats existents, evitant la 

pertorbació de les comunitats més sensibles, les més singulars i els hàbitats 

d'interès comunitari. 

SATISFACTORI 

1C. Establir estratègies de conservació i millora per a la fauna d'especial valor 

per a la conservació de la biodiversitat, partint de les poblacions existents, 

evitant la pertorbació dels espais més rellevants per a la consecució del seu 

cicle vital així com els espais d'importància pels desplaçaments habituals. 

SATISFACTORI 
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Objectiu 2. Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 

resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc 

Natural 

2A. Assegurar la disponibilitat de recursos ecològics per a les espècies. SATISFACTORI 

2B. Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant Collserola com a 

espai integrat en el sistema d’espais oberts del territori metropolità. 
MAJORITARI 

2C. Adaptar la intensitat i tipologies d’ús de les zones construïdes a les 

necessitats de gestió i conservació del sòl. 
SATISFACTORI 

2D. Considerar el dinamisme i adaptació d’un espai enmig de l’AMB, altament 

pressionat i en constant canvi de les condicions de contorn. 
MAJORITARI 

2E. Millorar la qualitat ecològica dels espais fluvials com a espais clau en la 

conservació de gran nombre de processos ecològics. 
SATISFACTORI 

Objectiu 3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola 

3A. Estudiar a fons els servei ecosistèmics del Parc Natural. MAJORITARI 

3B. Establir criteris de gestió i conservació per maximitzar els serveis 

ecosistèmics. 
SATISFACTORI 

3C. Implicar empreses, infraestructures, equipaments, zones residencials i 

entitats que es beneficien dels serveis ecosistèmics del Parc en el seu 

finançament, manteniment o millora. 

SATISFACTORI 

3D. Millorar la gestió forestal i agrícola per obtenir més valors productius i alhora 

reduir riscos naturals i conservar la biodiversitat i els processos ecològics. 
SATISFACTORI 

3E. Fomentar el desenvolupament d’una economia verda al Parc. SATISFACTORI 

Objectiu 4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

4A. Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural. SATISFACTORI 

4B. 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). 

SATISFACTORI 

4C. Evitar la homogeneïtzació del paisatge al Parc Natural derivada de la 

pèrdua d’activitat agrícola. 
SATISFACTORI 

4D. Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat 

amb els espais agroforestals vallesans, per infraestructures. 
SATISFACTORI 

4E. Evitar la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per 

l’enorme pressió de la freqüentació. 
SATISFACTORI 
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Objectiu 5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

5A. Controlar i gestionar 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. 

SATISFACTORI 

5B. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context 

metropolità de forma compatible amb la conservació dels valors i processos 

ecològics. 

SATISFACTORI 

5C. Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcte 

transició i un control de les pertorbacions externes. 
SATISFACTORI 

Objectiu 6.  Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

6A. Establir una estratègia de mitigació i d’adaptació del Parc Natural al Canvi 

Climàtic tot creant un sistema de monitoreig de l’evolució i els escenaris 

previstos pel canvi climàtic. 

SATISFACTORI 

6B. Garantir una comunicació constant i fluida amb d’altres organismes i/o 

Parcs Naturals per tal d’intercanviar experiències de cara a l’adaptació al Canvi 

climàtic. 

MAJORITARI 

6C. Integrar en la gestió forestal les previsions de canvi climàtic i els seus 

efectes per tal d’incrementar la resiliència dels ecosistemes de la Serra. 
SATISFACTORI 

6D. Incentivar una mobilitat sostenible per accedir i circular a l’interior del Parc. SATISFACTORI 

6E. Implementar una política de prevenció d’incendis. SATISFACTORI 

6F. Fomentar les energies renovables tot millorant l’eficiència energètica de les 

construccions i instal·lacions del Parc. 
SATISFACTORI 

7. Conservar i millorar els processos del medi físic 

7A. Assegurar un correcte funcionament del cicle natural de l’aigua a la Serra de 

Collserola, conservant els ecosistemes i espais que generen una adequada 

regulació de la hidrologia. 

SATISFACTORI 

7B. Evitar processos d’erosió i inestabilitat del sòl (en sòls més erosionables o 

litologies més inestables, pendents més elevats o zones inundables) conservant 

ecosistemes que prevenen la pèrdua del sòl evitant l’afectació dels espais amb 

major risc. 

SATISFACTORI 

7C. Conservar el patrimoni geològic, evitant l’afectació de geòtops i geozones i 

conservant-ne els valors que n’han motivat la seva catalogació. 

 

SATISFACTORI 
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Taula 35: Grau d’assoliment dels objectius ambientals del PEPNat. 
Font: AMB 

 

8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

8A. Localitzar els nodes pròxims al transport públic per reduir l’ús dels vehicles 

privats 
SATISFACTORI 

8B. Regular la xarxa viària i ferroviària del Parc tot aplicant mesures correctores 

per disminuir la fragmentació de l’habitat i l’aïllament ecològic. 
SATISFACTORI 

8C. Redimensionar i dissenyar els aparcaments per evitar la dispersió dels 

vehicles i reubicar-los en cas que fos necessari 
SATISFACTORI 

8D. Catalogar els camins del Parc classificant-los amb els usos admesos a 

cadascun d’ells. 
SATISFACTORI 

9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la implicació dels 

usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai i dels seus valors i 

el foment de la participació ciutadana 

9A. Aprofitar la proximitat de la població amb el Parc Natural per fomentar 

l’educació ambiental. 
SATISFACTORI 

9B. Establir una xarxa d’equipaments i activitats enfocades en la difusió dels 

valors naturals de Collserola i la importància del seu paper com a espai natural 

al context de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

SATISFACTORI 

9C. Potenciar la investigació científica al Parc Natural mitjançant  

col·laboracions i convenis amb Universitats i altres centres de recerca, per tal 

d’aprofundir en el coneixement en àmbits com l’ecologia, la conservació de la 

biodiversitat i els efectes del canvi climàtic en tant que Collserola ofereix una 

oportunitat única per tractar-se d’un espai natural protegit en un context 

fortament antropitzat. 

MAJORITARI 

10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals 

10A. Implementar mesures als equipaments i resta d’usos, així com a la xarxa 

viària per tal de pal·liar la contaminació atmosfèrica a l’interior del Parc 
MAJORITARI 

10B. Tenir en compte en la reordenació de la xarxa viària la reducció dels valors 

acústics a aquelles àrees més sensibles 
SATISFACTORI 

10C. Promoure, tant dins del Parc com a l’Espai funcional, la instal·lació de 

dispositius de baixa intensitat lumínica, que asseguri una disminució lumínica i 

una millora de la qualitat del cel, en compliment de la classificació establerta al 

Mapa de Protecció Lumínica 

MAJORITARI 

10D. Assegurar la gestió sostenible dels residus al Parc i evitar abocaments 

incontrolats 
SATISFACTORI 
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A partir de la informació recollida a la taula es pot observar com el PEPNat permet acomplir 

satisfactòriament tots els objectius plantejats. En el seu defecte, hi ha alguns objectius ambientals 

als quals es dóna un compliment majoritari, degut a que el compliment total dels quals depèn de 

factors externs que escapen a les competències d’un Pla especial d’un Parc Natural. 

D’aquesta manera, s’ha de valorar globalment com a satisfactori el Pla, doncs permetrà assolir 

una protecció dels valors naturals i paisatgístics que justifiquen la classificació de la Serra de 

Collserola com a Parc Natural, alhora que pretén aconseguir un equilibri amb l’ús social per part 

de la població. 

 

 

4.2. Impactes derivats de l’aplicació del Pla 

Per tot plegat, a continuació es detallen, de manera sintètica respecte l’EAE, els punts forts del 

PEPNat pel que fa a la conservació i millora dels valors naturals del Serra de Collserola i l’Espai 

funcional definit pel Pla, així com també les àrees d’atenció que cal tenir en compte, i que alhora 

han pogut dificultar el procés d’avaluació ambiental del mateix: 

 

Punts forts: 

 Es considera que el PEPNat permet en línies generals donar compliment 

satisfactòriament a tots els objectius plantejats de protecció dels valors naturals i del 

paisatge de la Serra de Collserola, posant especial èmfasi en la conservació i millora de 

la biodiversitat, el paisatge, i la millora de la connectivitat ecològica, sense oblidar la 

situació característica del Parc Natural, totalment rodejat de la zona més densament 

poblada de Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona, amb les contínues pressions 

inevitables que rep aquest espai i dotant-lo d’un ús social adequat al moment i a la 

demanda ciutadana. 

 El Pla fa una aposta clara per avaluar i adaptar-se als efectes que el canvi climàtic pugui 

tenir sobre la Serra de Collserola, integrant-se de manera general en les línies 

estratègiques proposades pel PEPNat i mitjançant una estratègia baixa en carboni. 

 El PEPNat, en tant que Pla proactiu i propositiu, incorpora Projectes addicionals per la 

millora de la conservació i per la compensació dels impactes residuals. Per així assegurar 

una millora necessària de la connectivitat interna i externa del Parc.  

 La definició de l’Eina Multicriteri permetrà per part de l’òrgan gestor la integració i anàlisi 

de forma ràpida d’una gran quantitat d’informació ambiental, adaptada segons la 

cartografia disponible. La informació cartogràfica d’interès o que es consideri necessària 

per la seva incorporació al Pla permetrà, alhora, prioritzar les línies de treball i recerca 

del Parc. Així mateix, permetrà fer un seguiment de l’evolució del Parc i del grau 

d’assoliment dels seus objectius amb la integració a l’eina de tot un seguit d’indicadors 

ambientals fàcilment calculables de forma ràpida, que s’aniran avaluant periòdicament. 

 La promoció de la recuperació dels espais agrícoles, espais forestals oberts amb 

possibilitat d’ús ramader, gestió forestal sostenible amb criteris de conservació de la 

biodiversitat i dels processos ecològics a banda dels de producció, possibilitarà la 

dinamització del Parc lligada a l’aparició d’un mosaic agroforestal que millorarà l’estat de 

la biodiversitat (especialment pel que fa a espècies en regressió pròpies d’aquests 

ambients) i de la qualitat paisatgística, i que, a més, permetrà l’establiment i enfortiment 
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d’una economia verda sostenible que garanteixi la continuació a llarg termini d’aquesta 

configuració del territori. 

 La definició de l’Espai funcional es valora com a molt positiva al no considerar el Parc 

com un espai natural aïllat del seu entorn, el que evidentment no es correspondria a la 

realitat, sinó com un espai que es troba emplaçat enmig d’un context característic molt 

fortament antropitzat, amb una enorme quantitat d’extensió urbanitzada i de grans 

infraestructures, que en condicionen la connectivitat i suposen una gran pressió antròpica 

sobre la Serra de Collserola. Així, les diferents propostes i recomanacions que pot fer el 

PEPNat sobre l’espai funcional permetran d’establir una franja de transició i mitigació 

d’impactes entre el terreny urbà i la Serra de Collserola que ajudarà a consolidar-lo com 

a espai natural diferenciat i de ben segur permetrà de minimitzar i/o ordenar els impactes 

indirectes que s’hi generen en l’actualitat des d’aquest espai. Alhora, bona part dels 

impactes que tenen lloc a Collserola es localitzen en aquest espai de vora (tant interna 

com externa) en tant que és la zona de contacte directa amb l’entorn urbà. La seva 

consideració permetrà alinear les actuacions a dur a terme per controlar les 

pertorbacions. 

 En el desenvolupament del PEPNat l’Avaluació Ambiental Estratègica, integrada 

totalment al Pla des del mateix equip redactor, ha suposat un elevat encaix de les 

propostes i una incorporació des del plantejament inicial de la visió ambiental, de manera 

que les propostes s’han anat modulant contínuament en base als criteris ambientals i 

han assegurat que les propostes del Pla hagin donat compliment als objectius ambientals 

plantejats pel Pla especial. Aquesta situació és totalment necessària en un Pla especial 

d’un espai protegit com és el Parc Natural de la Serra de Collserola, i en el qual la 

dimensió ambiental cobra una importància de gran rellevància, en tant que la seva 

protecció és l’objectiu principal del desenvolupament del nou Pla. 

 La distinció que es fa en l’EAE en la descripció dels impactes entre aquells que es 

donaran a nivell global – positius en la seva gran majoria, en tractar-se d’un Pla especial 

de protecció d’un espai natural– i aquells a nivell local dels àmbits específics pels quals 

el PEPNat proposa actuacions concretes, permet d’identificar impactes potencials que 

seran objecte de mesures de prevenció i correctores, i que d’altra manera podrien 

suposar noves pressions no desitjades en dits àmbits. 

 Els indicadors ambientals proposats pel PEPNat, i incorporats al Programa de Vigilància 

Ambiental de l’EAE, permetran avaluar contínuament a partir del seu càlcul i de l’emissió 

dels corresponents informes el grau de compliment dels objectius del Pla i adaptar-se a 

cada situació proposant o reorientant estratègies i actuacions, així com replantejar els 

Plans de gestió de les finques. A més, es considera que compleixen amb les principals 

característiques que han d’incloure aquest tipus d’indicadors, les quals són: tenen 

repercussió ambiental, es a dir que poden mesurar possibles efectes ambientals al 

territori; sintetitzen una important quantitat d’informació territorial; es poden calcular 

fàcilment a partir del mètode de càlcul específic; són de fàcil Interpretació; i la font de les 

dades és accessible, actualitzable i fiable. Així, la integració dels indicadors al Programa 

de Vigilància Ambiental del PEPNat es considera molt adient en un Pla especial d’un 

Parc Natural com és el de la Serra de Collserola. 

 El plantejament d’indicadors a nivell de finca permetran facilitar la disponibilitat 

d’informació dels sòls de propietat privada, alhora que el seguiment dels plans de gestió 

de finca que s’acordin dur a terme. 

 El procés de validació interna a través de la ponència tècnica es valora molt positivament 

en tant que ha permès un debat intens entre les diferents parts i la construcció del relat i 

de les propostes del Pla Especial conjunta entre les diferents administracions implicades. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

 

Àrees d’atenció: 

 Collserola és un territori complex, per la seva ubicació i vocació. Són molts els elements 

que entren en joc i moltes les visions existents que auguren o reclamen un futur diferent 

per aquest espai (des de la visió més naturalista fins a un parc de caràcter urbà al servei 

de la ciutadania). Això dificulta en bona part la redacció d’un Pla Especial que contempli 

tots aquests aspectes i cerqui una proposta equilibrada per donar la màxima resposta. 

 Caldrà establir, en quant a l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic, línies d’actuació més 

concretes per tal de pal·liar els efectes adversos d’aquest sobre la Serra de Collserola, 

doncs en l’escenari actual es preveuen canvis que poden ser molt rellevants per la gestió 

de l’espai, especialment si es té en compte la voluntat d’incrementar l’ús agrícola i 

l’economia verda en aquest espai. També serà recomanable establir una calendarització, 

finançament i responsabilitats de les mesures que se’n derivin. 

 Donat el caràcter del PEPNat, amb una clau única, que permetrà canvis constants en el 

territori, i atès que aquests poden comportar una sèrie d’impactes associats que s’hauran 

de controlar i minimitzar, caldrà assegurar que es destinin els recursos necessaris en 

l’avaluació dels indicadors proposats pel Pla i s’apliqui adequadament el programa de 

seguiment ambiental, etc. per tal d’identificar i corregir a temps aquelles situacions que 

el nou planejament pot possibilitar i que resultarien contraproduents en l’assoliment d’una 

protecció dels valors naturals efectiva. 

 Molts dels aspectes que s’han anat recollint en el procés de participació i/o al·legacions 

rebudes, fan referència a temes de gestió en les que el Pla no hi entra però que tenen 

molta rellevància per poder donar compliment als objectius ambientals del Pla i a 

l’estratègia ecològica. No obstant, caldrà dotar al Parc dels recursos tècnics i econòmics 

necessaris per abordar amb èxit el desplegament del Pla. 

 Tot i la voluntat del Pla per fomentar la mobilitat sostenible i l’aposta clara en determinats 

aspectes que pretén conduir a un canvi de model, tenint en compte l’oferta actual de 

transport públic a determinades zones del Parc i l’accessibilitat existent pensada 

bàsicament pel vehicle privat al Parc, es considera que difícilment podrà tenir lloc aquest 

canvi de la manera desitjada. 

 En permetre i promoure tot un seguit de nous usos, a través de la MPGM, actualment 

inexistents al Parc i lligats a les construccions existents, es permetrà d’una banda una 

dinamització del Parc però, alhora, es donarà una nova freqüentació a alguns espais 

que, encara que reduïda, en força casos suposarà alguns impactes inevitables sobre 

l’entorn immediat. 

 Lligat a l’admissió dels nous usos i tenint en compte que les construccions tenen més 

d’un ús permès els escenaris potencials són molts i molt diversos en funció de quins 

acabin sent els usos que s’acabin implantant. 

 De la mateixa manera, la potenciació de diversos nodes d’accés i enclavaments del Parc, 

així com el reforçament de la xarxa de camins propers a aquests àmbits (microxarxa) 

suposarà probablement una nova freqüentació amb certs impactes associats, encara que 

aquestes actuacions es donaran a ambients ja concorreguts significativament i de 

manera concentrada. 

 Hi ha aspectes que actualment s’identifiquen com a problemàtiques existents i sobre els 

quals el Pla difícilment pot incidir, com poden ser la dispersió dels usuaris pel territori que 

genera la freqüentació de zones sensibles, l’existència d’usos (a l’interior del Parc o a la 

seva vora) que suposen impactes sobre el mateix (urbanitzacions, activitats industrials, 
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etc.) o l’existència d’externalitats ambientals com el trànsit de pas entre el pla de 

Barcelona i el Vallès i la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa de l’entorn urbà, 

entre d’altres. 

 Lligat a les activitats existents i que suposen actualment un impacte, el present Estudi 

Ambiental Estratègic preveu una sèrie de mesures ambientals que seran d’aplicació quan 

es dugui a terme una modificació, canvi o revisió. No obstant, la capacitat d’incidir en les 

activitats existents, amb uns drets adquirits, són molt reduïdes. Cas a part són les 

activitats extractives que continuaran en funcionament en els termes autoritzats en el seu 

programa de restauració fins a la finalització d’aquest. 

 El Pla Especial estableix una xarxa hídrica d’interès connector que, en alguns punts, 

passa per àmbits que queden fora del Parc. Aquest fet suposa una feblesa a la 

funcionalitat connectora d’aquests espais donat que el tractament dels mateixos fora del 

Parc no està garantida que es dugui a terme amb les condicions que estableix el Pla (tot 

i que les mesures de protecció ambiental són recomanacions a l’espai funcional).  

 

 

4.3. Mesures preventives, correctores i compensatòries  

Per tal de minimitzar els possibles impactes que es puguin donar, i en relació amb les àrees 

d’atenció detectades, en totes aquelles actuacions que es desenvolupin en el marc d’aplicació 

del PEPNat, s’han establert a l’EAE una sèrie de mesures de prevenció, reducció i/o correctores 

pels diversos vectors ambientals afectats, i especialment sobre aquells valors especials a 

conservar inclosos en els objectius principals del Pla (conservació de la biodiversitat, 

connectivitat ecològica, etc.).  

Així, a banda de les mesures específiques dels àmbits concrets avaluats individualment que s’ha 

dut a terme a l’apartat de l’EAE 7.4. Avaluació ambiental específica de les zones que puguin 

resultar afectades de manera significativa, les mesures proposades a l’apartat de l’EAE 8. 

Mesures de protecció ambiental previstes s’han d’entendre com unes bones pràctiques 

ambientals de caire general a desenvolupar en tota actuació que es faci al Parc. L’EAE, a més, 

les presenta ordenades segons la prioritat d’aplicació per cada vector. Així, es fa un resum 

d’aquestes a continuació per cada un dels vectors ambientals avaluats, seguint l’estructura de 

l’EAE.  

Les mesures de protecció ambiental establertes a l’EAE són vinculants pel que fa al seu 

compliment, en tant que es troben recollides a l’article 9 de la Normativa del PEPNat, que s’hi 

remet. A més, s’han de tenir en compte aquestes mesures amb caràcter de recomanació també 

a l’Espai funcional en tant que es considera un espai de pre-Parc que ha de donar suport a 

l’assoliment dels objectius que es plantegen al PEPNat i, de la mateixa manera, amb les mesures 

ambientals que puguin ser d’aplicació en el cas d’activitats ja implantades en l’actualitat però que 

puguin generar impactes. 

 

Mesures pels impactes sobre el relleu i la hidrologia 

Pel que fa al relleu, es proposen mesures per evitar qualsevol actuació que en pugui alterar les 

seves característiques existents, especialment en aquelles que suposin moviment de terres. Pel 

que fa a la xarxa hídrica, es proposen mesures enfocades en la seva conservació i manteniment 

de la funcionalitat, evitant actuacions que la puguin afectar, així com minimitzar el consum 

d’aigües en els usos implantats al Parc. 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

 

Mesures pels impactes sobre la geologia i l’edafologia 

Es proposen mesures per evitar qualsevol afectació de la geologia, així com dels elements 

d’interès geològic que existeixen al Parc (promovent la sensibilització enfront aquests), i de 

l’eliminació o degradació del sòl, dedicant especial atenció al manteniment de la seva qualitat 

edàfica evitant qualsevol situació que pugui suposar un episodi de contaminació. 

 

Mesures pels impactes sobre la biodiversitat.  

Fauna 

Les mesures proposades es centren en evitar qualsevol molèstia que es pugui generar sobre la 

fauna existent (sorolls, sobrefreqüentació, afectació directa, etc.) tant en actuacions puntuals com 

en activitats d’esbarjo que es desenvolupin al Parc.  

Vegetació i hàbitats 

Es proposen mesures enfocades en la preservació de la vegetació i els hàbitats existents, 

especialment pel que fa a ocupació directa, així com impactes indirectes per proliferació 

d’espècies al·lòctones, etc. 

 

Mesures pels impactes sobre la connectivitat ecològica 

Les mesures proposades van en la línia d’assegurar i maximitzar el potencial connector del Parc 

però també de l’Espai funcional definit pel PEPNat, evitant ocupació d’hàbitats per actuacions, 

instal·lació de tanques i de qualsevol element fragmentador i garantint l’execució dels projectes 

estratègics proposats al Pla. 

 

Mesures pels impactes sobre el paisatge 

Les mesures en relació amb el paisatge estan centrades en el manteniment dels valors 

paisatgístics de Collserola i dels seus elements configuradors, evitant la implantació d’elements 

que pugin alterar-lo o comprometre la seva visibilitat i promovent aquelles activitats que en 

garanteixin la seva conservació i millora, incloent el desmantellament de construccions puntuals. 

 

Mesures pels impactes sobre els riscos naturals 

Es proposen mesures enfocades en evitar qualsevol risc natural que es pugui donar en la 

implantació d’usos o desenvolupament d’activitats dins del Parc, identificant aquells espais de 

risc i allunyant els usos i activitats d’aquests, així com promovent el desenvolupament de 

projectes que els minimitzin (execució de franges d’incendis, instal·lació de basses de 

laminació...). 

 

Mesures pels impactes sobre la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

Es proposen una bateria de mesures tant preventives com durant l’execució de projectes que 

garanteixin que no es superaran uns valors màxims d’immissió pels tres vectors per tal d’evitar 

qualsevol afectació als valors del Parc Natural per aquestes causes (planificant usos en funció 

d’horaris, instal·lant dispositius adaptats a la normativa vigent, aplicant mesures de prevenció 
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durant el desenvolupament d’actuacions...) i tenint en compte la zonificació establerta pel 

PEPNat. 

 

Mesures pels impactes sobre patrimoni cultural 

Les mesures proposades garantiran que no s’afecti de cap manera els elements del patrimoni 

cultural del Parc (elements arquitectònics, jaciments arqueològics...), tenint en compte i 

preservant la seva presència en el desenvolupament d’actuacions, i promovent la seva 

conservació i millora considerant els elements singulars que els conformen. 

 

Mesures pels impactes sobre les infraestructures i els serveis 

Es proposa mantenir la funcionalitat dels serveis i infraestructures possiblement afectats durant 

el desenvolupament d’activitats al Parc, així com recuperar l’ús d’aquells que s’hagin pogut veure 

compromesos 

 

Mesures en relació al consum de recursos i residus 

Es proposa una bateria de mesures centrades en la minimització del consum de recursos i la 

producció de residus en totes les activitats que es desenvolupen al Parc, a partir de la instal·lació 

de dispositius amb les millors tecnologies disponibles, plans de gestió sostenibles, reciclatge de 

materials en les construccions i infraestructures implantables, etc. 

 

Mesures pels impactes sobre la mobilitat 

Les mesures proposades fan referència a fer servir carreteres i camins existents durant les 

actuacions a desenvolupar, així com restituir tots aquells accessos que s’hagin pogut veure 

afectats. 

 

Mesures pels impactes sobre la mitigació i adaptació al canvi climàtic 

Es proposen mesures que tracten totes aquelles línies d’actuació necessàries per tal de mitigar i 

adaptar-se als efectes del canvi climàtic en totes les activitats que es desenvolupen dins del Parc, 

així com en la seva configuració en quant a usos del sòl (incloent mesures sobre la mobilitat, 

consum d’energia, instal·lació d’energies renovables, economia verda, gestió forestal adaptativa, 

ús de materials reciclats, etc.). A més, a l’EAE es fa una priorització de les mesures i es deriva 

el seu desenvolupament a l’òrgan gestor del Parc, que farà una concreció tècnica en quant a les 

mesures a aplicar, prioritzant-les d’acord a un anàlisi de vulnerabilitat, calendaritzant-les i indicant 

els mecanismes de finançament i els responsables del seu seguiment. 

 

 

4.4. Determinacions per als plans i projectes que es derivin 

Fruit de l’aplicació del PEPNat un cop aprovat, se’n derivaran una sèrie de projectes i 

d’instruments d’ordenació d’execució i/o aplicació dins del seu àmbit la redacció dels quals serà 

objecte d’altres òrgans o de particulars.  

Alguns exemples d’aquests són: 



 

Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Text refós 

 Els Projectes estratègics de connectivitat i els Projectes de les obres i actuacions menors 

a realitzar als àmbits específics on es vulgui potenciar el seu ús públic, millorar l’estat 

actual d’accessos i infraestructures presents, etc. establerts pel PEPNat, que haurà de 

redactar concretament i amb tots els detalls tècnics o bé l’òrgan gestor del Parc o bé el 

projectista assignat. 

 Els Projectes de rehabilitació/reforma de construccions existents per tal d’adaptar-les als 

nous usos a implantar, així com del condicionament del seu entorn a desenvolupar pel 

propietari de les construccions sempre i quan comptin amb informe favorable del 

CPNSC. 

 Els nous Programes de restauració ecològica i/o paisatgística d’espais naturals 

degradats o a recuperar, especialment els de les pedreres que es puguin derivar de les 

propostes i recomanacions de restauració fetes pel PEPNat al seu Annex 4. Estratègies 

de restauració de les pedreres, que haurà de redactar el titular de l’activitat extractiva o 

l’empresa encarregada de la restauració a la que se li hagi assignat, i que hauran de tenir 

informe favorable del CPNSC, atenent als objectius establerts al Pla, per a que sigui 

aprovat. 

 Els Plans de gestió de finca en aquelles finques lligades a construccions existents que 

es recuperin per a activitat agrícola-ramadera i forestal, tenint en consideració els criteris 

i usos permesos del PEPNat, que haurà de redactar el titular de la finca en qüestió i que 

haurà de comptar amb informe favorable del CPNSC, que s’encarregarà de fer el 

seguiment i assegurar que les activitats es desenvolupen segons l’establert al Pla. 

 Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i plans tècnics de gestió forestal 

enfocats a la prevenció d’incendis, execució de franges de protecció, tractaments 

sanitaris, etc. aprovats dins dels límits del Parc Natural.  

 Els Plans de connectivitat que es derivin de l’aplicació de les actuacions pel que fa a la 

connectivitat ecològica derivats de l’aplicació del PEPNat. 

 

Tots aquests plans i projectes a desenvolupar dins dels límits del Parc Natural hauran de tenir 

en compte, amb caràcter vinculant, els objectius i la normativa establerts al PEPNat i s’haurà de 

garantir que hi donin compliment. A més, com s’ha dit, i segons queda recollit a l’article 7 de la 

Normativa del PEPNat, “Qualsevol pla, projecte, obra, moviment de terra o en general qualsevol 

intervenció den l’interior de l’espai PEIN Serra de Collserola, o al seu exterior i que pot afectar-lo 

haurà de ser informada amb caràcter preceptiu per l’òrgan gestor del PNSC...”. Així, totes 

aquestes actuacions hauran de comptar per a la seva aprovació amb informe previ favorable de 

l’òrgan gestor del Parc Natural, el CPNSC, que a la seva vegada vetllarà en les determinacions i 

conclusions dels informes emesos pel compliment de les determinacions del PEPNat, essent 

aquest el Pla especial de regulació d’usos dins l’àmbit del Parc Natural. Segons l’article 7.2 de la 

Normativa aquestes informes preceptius podran tenir com a conclusió favorable, desfavorable, 

favorable amb condicions i favorable amb recomanacions. En el cas de que s’emeti informe 

favorable però aquest tingui condicions o recomanacions establertes pel CPNSC, se’ls haurà de 

donar compliment esmenant-los amb les modificacions oportunes. 

Addicionalment, segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per a 

l’aprovació del PEPNat s’haurà d’haver pronunciat l’òrgan ambiental a través d’una Ponència 

Ambiental i emetent Declaració Ambiental Estratègica favorable, en la qual és d’esperar que es 

facin una sèrie de consideracions al compliment de les quals anirà condicionada aquesta 

aprovació del Pla. Aquestes consideracions afegides també s’hauran de tenir en compte en el 

desenvolupament dels diferents projectes i plans a desenvolupar dins del Parc.  
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4.5. Pla de seguiment (programa de vigilància ambiental) 

La legislació per a l’avaluació de plans i programes demana l’establiment de mesures de 

supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució d’una actuació, i aquestes 

mesures s’han de recollir en un programa de vigilància ambiental (PVA). 

El pla de seguiment del PEPNat, que es formalitza en el seu programa de vigilància ambiental 

(PVA) es defineix al seu EAE, al qual es remet el present document per a fer-ne un resum. 

El PVA, per tant, ha de permetre avaluar el desenvolupament de les diverses actuacions ja 

previstes pel Pla Especial, que s’haurien de dur a terme en els períodes que es defineixen en el 

marc d’aplicació del PEPNat, tal com estableix el propi Pla, i en les que es puguin anar plantejant 

al llarg dels anys.  

En aquest cas, es proposa un sistema de seguiment ambiental basat en l’emissió d’informes en 

els quals, a més de verificar-se si les actuacions previstes per cada període establert s’han dut a 

terme o no, s’avaluaran els resultats obtinguts de la seva execució, en funció dels indicadors 

ambientals establerts a l’apartat 9. de l’EAE: Indicadors ambientals dels impactes de l'aplicació 

del Pla. En aquest sentit, l’òrgan gestor del Parc serà el responsable del seguiment del PVA i 

dels informes que s’elaborin en el seu marc. Així, amb una periodicitat quinquennal s’haurà 

d’emetre un informe en el que es recullin els resultats dels diferents seguiments establerts en 

aquest PVA, que s’haurà de fer arribar a l’òrgan ambiental i posar a disposició del públic pels 

canals adequats. Aquest informe haurà de contenir els resultats obtinguts del seguiment global, 

dels àmbits de control i dels projectes específics desenvolupats dins del PNSC. 

D’aquesta manera, caldrà realitzar visites d’inspecció, redactar els corresponents informes i 

llibres d’assistències, suggeriments i incidències ambientals per informar del seguiment dels 

diferents projectes i actuacions que es puguin desenvolupar. 

Per últim, la vigilància ambiental ha de donar garantia de que el desenvolupament i 

execució/implantació del PEPNat no suposarà impactes imprevistos. En aquest sentit, en cas 

d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà definir i aplicar les mesures correctores 

necessàries. 

El seguiment ambiental proposat en el cas concret del PEPNat es donarà per diferents fases: 

 Fase de planejament: el procés d’avaluació ambiental estratègica del Pla esdevé en si 

mateix una mesura de supervisió i control en tant que des del moment inicial es tenen 

en compte els aspectes ambientals a l’hora de definir la proposta. La metodologia implica 

la supervisió progressiva (en les diferents fases del planejament) i triplicada (per part 

dels redactors del Pla amb perfil ambiental, dels redactors de la documentació ambiental 

i per part de l’òrgan ambiental) del grau d’incorporació dels criteris ambientals a la 

documentació del Pla i la que l’acompanya.  

 Fase d’implementació: el Pla de vigilància ambiental en fase d’implementació es 

planteja a tres nivells 

- Seguiment de l’evolució dels valors del Parc i de l’encaix de les propostes de 

manera global. Dos tipus d’indicadors: indicadors globals a escala de tot el Parc 

i indicadors a escala de finca per les finques amb Pla de gestió aprovat. 

- Seguiment d’àmbits concrets: en relació a les propostes/projectes 

desenvolupats. 

- Seguiment de l’execució de les actuacions: durant la fase d’execució de les 

actuacions plantejades als diferents àmbits inclosos en el PEPNat, es planteja el 

desenvolupament d’un PVA en dues fases (constatació de l’estat preoperacional 

i seguiment i control d’impactes durant l’execució) per cada un per tal de: 
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 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos. 

 Controlar l’aplicació i eficiència de les mesures ambientals previstes. 

 Identificar possibles nous impactes no previstos. 

 Proposar noves mesures correctores que minimitzin nous impactes. 

 Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits 

pels indicadors. 

De totes les actuacions derivades del control i vigilància, es reflectiran o extractaran els resultats 

als informes corresponents. 

Així, tot i que es farà una lectura a nivell d’actuacions i àmbits específics, el seguiment de la fase 

de funcionament estarà centrat en una avaluació del seguiment dels valors del Parc amb una 

visió global i, permetent també detectar la possible existència d’impactes sinèrgics i/o 

acumulatius. 

 

 

4.6. Indicadors ambientals 

Per últim, tal com s’ha apuntat a l’apartat anterior respecte els indicadors ambientals, dir que 

l’EAE del PEPNat els planteja lligats al Programa de vigilància ambiental, de manera que 

permetran fer un seguiment de l’evolució dels seus valors ambientals i del compliment dels 

objectius del Pla. La definició i mètode d’obtenció d’aquests es detalla a l’EAE, i ha estat lligada 

en la mesura del possible a la seva relació amb cada un dels objectius ambientals del Pla, així 

com a les capes que integren l’Eina Multicriteri que s’ha definit com a instrument de gestió. Es 

citen sintèticament a continuació: 

 

 

 

Indicadors Mètode 

Objectiu 1. Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats 

1.1 Riquesa i diversitat 

d’hàbitats 

Riquesa d’hàbitats: núm. d’hàbitats al Parc 

Índex de Shannon-Wiener 

1.2 Estat poblacions rapinyaires Superfícies de les àrees potencials per rapinyaires 

Objectiu 2. Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 

resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc Natural 

2.1 Proporció de conreus/espais 

oberts, matollars i àrees 

forestals 

% respecte el total del Parc de cada tipus d’hàbitat 

2.2 Millora de la connectivitat i 

disminució de la fragmentació 

Núm. d’actuacions executades de restauració o millora de punts 

crítics per a la connectivitat ecològica 

Impermeabilització del sòl 
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Objectiu 3. Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola a partir de 

l’aprofitament de recursos i del capital natural 

2.3 Serveis d’aprovisionament 

potencials 

Caps de bestiar dins el Parc 

Superfície agrícola dins el Parc 

Superfície amb instruments de gestió forestal aprovats 

Objectiu 4. Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

4.1 Usos implantats a 

construccions i finques 

Núm. de construccions rehabilitades/recuperades 

Superfície de finques gestionades 

% èxit gestió 

Objectiu 5. Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

5.1 Afectació per incendis 

forestals 

Núm. d’incendis  

Superfície cremada dins el Parc 

5.2 Actuacions de prevenció 

d’incendis 

Superfície dins el Parc que ha estat objecte d’intervencions de 

prevenció d’incendis 

5.3 Restauracions ecològiques 
Superfície del Parc amb projectes executats de restauració 

ecològica i paisatgística 

5.4. Nombre d’incidències Nombre d’incidències obertes per part de l’òrgan gestor 

5.5. Freqüentació Núm. de visites que accedeixen al Parc 

Objectiu 6. Augmentar la resiliència de les formacions del Parc enfront el Canvi Climàtic 

6.1 Canvis en propietats dels 

boscos derivats del canvi 

climàtic 

Albedo (white-sky-albedo) 

Tipus de fulla dominant (coníferes – planifolis) 

Objectiu 7. Conservar i millorar els processos del medi físic 

7.1 Estat ecològic dels cursos 

fluvials 
Índex ECOSTRIMED dels cursos fluvials estudiats dins del Parc 

Objectiu 8. Fomentar la mobilitat sostenible al Parc 

8.1 Repartiment modal 
Distribució dels desplaçaments al Parc segons el mode de 

desplaçament utilitzat 

Objectiu 9. Convertir Collserola en un referent d’educació ambiental i promoure la implicació 

dels usuaris en la seva conservació i millora a partir de la divulgació de l’espai i dels seus 

valors i el foment de la participació ciutadana 

9.1 Educació ambiental 
Núm. d’activitats d’educació ambiental, difusió dels valors 

naturals del Parc, etc. realitzades dins del Parc 

9.2 Publicacions científiques 
Núm. d’estudis publicats segons tipologia que s’han 

desenvolupat a Collserola 
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Taula 36: Indicadors ambientals del PEPNat 
Font: AMB 

 

Com s’ha dit, a l’EAE es completa la informació d’aquests indicadors, detallant la forma d’obtenció 

concreta i la informació a partir de la qual extreure-la (capes d’informació SIG, etc.), i sempre que 

sigui possible integrada amb l’Eina multicriteri del Pla (capes, checklist, etc.), establint valors tant 

històrics, com de referència –l’estat actual- , marcant així la tendència desitjada a assolir en funció 

de criteris cientificotècnics que permetran fer una lectura de com de favorable és l’estat del Parc 

pel que fa a la conservació de la biodiversitat i, de forma general, al compliment dels objectius 

plantejats al PEPNat. 

D’aquesta manera, s’han de considerar els indicadors ambientals com una extensió del 

seguiment ambiental de l’evolució dels valors del Parc introduït a l’apartat anterior del Programa 

de Vigilància Ambiental. Es considera, així, que la mesura quantitativa en base a la bateria 

d’indicadors proposats per l’EAE serà la millor manera d’assolir satisfactòriament aquest 

seguiment ambiental de l’aplicació del PEPNat, amb una clara vocació de cerca d’una major 

precisió del que és habitual atenent a les característiques naturals del Parc Natural de la Serra 

de Collserola.  

Objectiu 10. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals 

10.1 Intensitat de trànsit 

Intensitat mitjana diària (IMD) de les carreters que passen per 

dins del Parc  

% de vehicles pesants 
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