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Medi Ambient protegirà 8.320 hectàrees amb el
futur Parc Natural de Collserola
Hi inclourà dues reserves naturals parcials, de protecció superior, de 492
hectàrees, i s’ampliaran els límits actuals del PEIN
Els principals objectius són fer compatibles les activitats econòmiques
que s’hi desenvolupen amb la conservació dels valors naturals, i evitar
que la pressió urbanística malmeti l’entorn
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha presentat aquest matí
la delimitació del futur Parc Natural de Collserola. La presentació s’ha fet un cop
finalitzada la signatura de la incorporació de la Generalitat dins el Consorci del Parc de
Collserola.
Antecedents
L’any 2002, el Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a establir
mecanismes per millorar el grau de protecció de la serra de Collserola. El Departament
de Medi Ambient i Habitatge va elaborar llavors, com a primer pas per declarar Parc
Natural l’espai protegit, un estudi de mesures addicionals de protecció de la serra de
Collserola. Aquest estudi plantejava la declaració del Parc Natural de la Serra de
Collserola, la declaració de dues reserves naturals parcials i l’ampliació dels límits de
l’espai protegit (PEIN).
Entre els anys 2005 i 2008, la Direcció General del Medi Natural, juntament amb el
Consorci del Parc de Collserola, ha estat treballant en la proposta de declaració del
Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proposta comporta una ampliació dels
límits de l’espai protegit a fi d’incloure-hi tots els sectors d’interès natural confrontants
amb l’espai del PEIN. La proposta que finalment es presenta és fruit d’un llarg treball
de concertació entre els 9 ajuntaments implicats, el Consorci del Parc de Collserola i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Delimitació
La delimitació del Parc Natural que finalment es proposa inclou la incorporació de 39
sectors perifèrics al límit del PEIN actual amb un valor natural rellevant per poder
mantenir la funcionalitat ecològica de la serra. Amb la nova delimitació, el futur Parc
Natural passarà a tenir una superfície de 8.320 ha, fet que implica l’ampliació de
l’àmbit actual en 804 ha.

La major part dels sectors que s’incorporen corresponen a sòls la classificació
urbanística dels quals és compatible amb el règim de protecció del PEIN i del Parc
Natural. És a dir, són sòls forestals i agrícoles, espais verds, sistema d’espais lliures o
similars. Alguns provenen de modificacions del Pla general metropolità (PGM)
impulsades pels ajuntaments i ja aprovades definitivament. Així mateix, incorporarà
alguns àmbits de sòls urbanitzables no desenvolupats.
En molts altres àmbits del Parc, el que s’ha fet és reajustar els límits actuals de l’espai
protegit per incorporar-hi detalladament el límit entre el sòl urbà i el sòl forestal.
En el Parc s’hi inclouen dues reserves naturals parcials, és a dir, espais naturals
d’extensió reduïda i de considerable interès científic declarats com a tal per preservar
íntegrament el conjunt d’ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves
parts.
El resultat final de la delimitació dels espais de protecció especial que es creen amb
aquest Decret és el següent:
- Parc Natural de la Serra de Collserola
- Reserva Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc
- Reserva Natural Parcial de la Font Groga

8.320,05 ha
379,9 ha
112,8 ha

El desglossament per municipis i la comparativa amb l’àmbit inclòs a la xarxa Natura
2000 segons l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, es detallen a continuació:
Espai de la xarxa Natura Parc Natural de la Serra ampliació
de Collserola
prevista
2000 actual
ha

% de l’espai

ha

% de l’espai

ha

Barcelona

1.646,8

21,8%

Cerdanyola del Vallès

1.687,76

20,3%

49,86

1.390,7

18,5%

1.441,67

17,3%

50,97

Esplugues de Llobregat

62,7

0,8%

64,09

0,8%

1,39

Molins de Rei

949,8

12,6%

1.043,9

12,5%

94,10

Montcada i Reixac

210,5

2,8%

390,09

4,7%

179,59

Sant Cugat del Vallès

1.865,1

24,8%

2.139,62

25,7%

274,52

Sant Feliu de Llobregat

558,6

7,4%

603,73

7,3%

45,13

Sant Just Desvern

385,4

5,1%

437,70

5,3%

52,30

El Papiol

455,1

6,1%

511,49

6,1%

56,39

Sup. total

7.515,8

100%

8.320,05

100%

804,25

Reserves naturals parcials:
Reserva Natural Parcial de la
Rierada-Can Balasc
Reserva Natural parcial de la Font Groga
ha

% de l’espai

ha

% de l’espai

Barcelona

205,6

54,1%

Molins de Rei

37,2

9,8%

Sant Cugat del Vallès

137,1

36,1%

112,8

100%

Sup. total

379,9

100%

112,8

100%

Necessitat de fer compatibles les activitats socials i econòmiques amb els valors
naturals
Un dels principals objectius de la declaració de Parc Natural és fer compatible el
patrimoni natural amb les activitats econòmiques que es desenvolupen al territori.
L’increment de la pressió sobre els sistemes naturals que s’ha produït els darrers anys
fa imprescindible dotar-se d’un nou marc de protecció i de gestió per fer front a les
amenaces de pèrdua de biodiversitat que aquesta pressió pot provocar.
Barcelona, 16 de març de 2009

