
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

Article 3. Objectius del Parc Natural de la Serra de 
Collserola
Article 4. Objectius de les reserves naturals parcials
Article 8. Pla especial per a la protecció del medi natural 
i del paisatge
1- Protecció, conservació i millora del seu 
patrimoni natural (atenció especial a les 
reserves naturals).
            
2- Gestió activa.
            
3- Regulació i zonificació dels usos i les activitats 
admeses.
4- Superar l’aïllament extern i evitar la 
fragmentació interna.
5- Sostenibilitat dels nuclis urbans.
6- Recerca (inventariat i valoració dels elements 
d’interès).
7- Educació i sensibilització. 

Contradiccions:
 
5.1 En l’àmbit del PN 
s’aplica de manera 
preventiva el règim d’ús 
que preveu per al sòl no 
urbanitzable l’article 47 
del Text refós de la Llei 
d’urbanisme... 
 
6.8 S’admet... la 
construcció de noves 
infraestructures, 
equipaments i 
instal·lacions i 
l’ampliació de les 
existents que siguin 
requerides per la 
planificació territorial o 
sectorial... 

Exactament el 
mateix que a la 
major part del 
territori !!

ACORD 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...

Mantenir, com a mínim, l’àrea de distribució actual coneguda dels hàbitats 
i espècies clau.



  L’àmbit territorial del PE ha d’anar més enllà dels límits del 
parc natural, ha de ser el que calgui per garantir la funcionalitat 
des del punt de vista ecològic de Collserola.
 
Si realment es vol garantir la connectivitat ecològica del parc amb 
els espais oberts de l’entorn, l’àmbit del PE hauria d’anar més enllà, 
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja defineix tot un seguit de 
connectors i espais amb valor connectiu que caldria desenvolupar i, 
possiblement, un instrument de planificació supramunicipal com és el PE 
és una oportunitat per donar resposta a aquesta necessitat. El 
Departament de Territori i Sostenibilitat també ha elaborat un Pla de 
Connectivitat Ecològica de Catalunya...
 
El PE no es pot limitar a fer recomanacions amb caràcter no 
normatiu. En un sector amb tantes pressions de tot tipus 
(urbanístiques, infraestructures, activitats extractives, equipaments, 
etc.) allò que cal és alguna cosa més que recomanacions.



  Regulació i zonificació d’usos i activitats.
 
El PE ha de definir què es pot fer a Collserola, les activitats 
admissibles. 

En funció dels valors del medi, de la seva capacitat de càrrega i 
dels objectius de conservació, concretar on i com s’han de fer. 

A partir de noves dades científiques i del seguiment dels efectes de les 
activitats admeses, actualitzar l’on i el com. 

Un exemple recent: A partir de 2016, només s’autoritzaran activitats 
col·lectives que transcorrin seguint el camins marcats al “Mapa de 
camins per activitats autoritzades”. Actuar de manera preventiva, no 
reactiva. 

El PE hauria de contenir molts altres mapes com aquest!



  Prestar una atenció prioritària a la restauració. 
 
En els entorns metropolitans, no n’hi ha prou amb conservar allò 
que tenim, cal restaurar alguns dels components del medi 
natural que s’han malmès o perdut.
 
No només cal evitar que es produeixin nous impactes sinó que la 
restauració de la realitat alterada ha de ser una de les línies prioritàries 
d’actuació dels gestors del PN.
 
Actualment existeixen nombroses afectacions del medi per una àmplia 
tipologia d’elements, construccions o alteracions del medi: construccions 
fora d’ordenació, runes i tanques d’antigues edificacions, desmunts i 
espais erosionats, antigues activitats extractives, pistes fora de servei, 
instal·lacions i activitats abandonades, etc. 



  En relació amb les edificacions fora d’ordenació, no es pot 
mantenir aquesta situació en un parc natural i que tingui el 
volum i l’abast que té a Collserola, cal una estratègia contundent per 
solucionar-ho. 
 
El PE ha d’establir una línia clara d’actuació, donant prioritat als 
objectius de conservació de l’espai i valorant adequadament l’impacte 
social i econòmic  que tindrà la decisió que es prengui.
  I això no es pot fer de manera aïllada de les zones urbanes o 
urbanitzables i dels equipaments legals existents, ja que 
conjuntament s’ha d’avançar cap a l’objectiu d’aconseguir un model 
exemplar de sostenibilitat ambiental de les urbanitzacions i 
edificacions de Collserola, per alguna cosa és Parc Natural. 

A Collserola no n’hi ha prou amb ser “legal” caldrà ser 
exemplarment sostenible!

Si una de les principals amenaces del PN és la fragmentació interna, s’ha 
de trobar un nou model d’ordenació urbanística. 

No es pot fer el mateix en un parc natural, o en el seu entorn 
immediat, que a la resta del territori ni aplicar-hi els mateixos 
criteris o paràmetres urbanístics.



  Establir un programa de seguiment dels diferents 
components del patrimoni natural del parc, cal saber de manera 
acurada què tenim, quin valor té i quin és el seu estat de 
conservació. 
 
El PE ha de proposar un sistema d’indicadors de l’estat del medi 
natural (no del grau de desenvolupament de les polítiques ambientals o 
de la gestió) que permeti saber en quina situació es troba la natura 
de Collserola i quin és el grau de d’assoliment dels objectius de 
conservació del PN.

I aquesta informació s’ha de fer arribar periòdicament al conjunt 
dels ciutadans. 
 
Un altre objectiu de la recerca ha de ser valorar els efectes de les 
activitats que es duen a terme al PN.



� Un dels avantatges de la declaració com a parc natural de la 
serra de Collserola era cercar un model d’ordenació i de gestió del medi 
natural de Collserola que superés les limitacions i els condicionants 
que imposa la normativa urbanística ―que precisament no ha estat 
pensada per garantir la protecció dels espais naturals―. 

El Pla Especial no ha de ser un instrument urbanístic més (com el 
PEPCO). 

Hem de superar el pecat original de les polítiques de 
conservació, que sempre han anat a remolc dels instruments 
urbanístics i no s’han dotat d’uns elements de planificació 
específics. 

Cal recordar que, d’acord amb la normativa estatal, els plans 
d’ordenació dels recursos naturals prevalen sobre els 
instruments d’ordenació territorial i urbanística, cosa que si es 
desenvolupés en el cas de Collserola possiblement permetria explorar 
maneres diferents d’abordar la conservació del medi natural. 

 L’elaboració del PE ha d’anar aparellada de diferents 
modificacions del Pla General Metropolità en el sector de 
Collserola. Serà difícil que el PN assoleixi els seus objectius si no es 
produeixen aquestes modificacions del PGM. Cal, però, mostrar de 
manera concreta quins seran aquests canvis, valorar el seu impacte i 
garantir que es tramitin de manera paral·lela al PE. Cal un PDU de 
Collserola?



  Altres…

Al PE hi hauria d’haver una línia estratègica adreçada a garantir el bon 
funcionament del cicle vigilància-denúncia-sanció-restauració. 
L’existència d’una Comissió institucional que reuneix totes les 
administracions implicades en la redacció del pla, hauria de ser una bona 
oportunitat per incloure al PE un mecanisme clar, coordinat i eficaç de 
protecció de la legalitat. 

L’objectiu del Parc Natural de Collserola no és resoldre els 
dèficits que en matèria d’equipaments o d’espais de lleure 
puguin tenir els municipis de l’entorn. 

Molts dels usos i activitats que es duen a terme són més propis d’àmbits 
urbans que d’un PN, de manera que els ajuntaments farien molt pel parc 
si dotessin els seus nuclis urbans de tots els equipaments i les 
infraestructures que necessiten els ciutadans.
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