
Comunicat premsa de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola – 
PCDC - Segona valoració de la Declaració del parc natural de la Serra de 

Collserola

La  Plataforma  Cívica per a la  Defensa de  Collserola reclama a la 
Generalitat que elabori el Pla especial i d'usos del parc natural de la 
serra de Collserola.

La PCDC felicita  les diverses mocions municipals  que insten a la  
Generalitat a complir el compromís d'elaborar el Pla especial del parc 
matural  de  Collserola  en  el  termini  de  2  anys  que  finalitza  el  30  
d'octubre de 2012.

La PCDC proposa una moratòria al projecte de les 16 Portes de Collserola

La declaració Parc Natural de la serra de 
Collserola es va fer esperar més de 5 anys 
des  del  compromís  del  Departament  de 
Medi  Ambient  l'any  2005,  finalment 
Collserola va ser declarada Parc Natural a 
final d'octubre de 2010. Des d'aleshores la 
gestió i planificació del parc continua igual 
i la Generalitat no ha fet cap pas per iniciar 
l'elaboració  del  Pla  especial  i  d'usos 
corresponent, tal com obliga el decret* de 
declaració,  en què donava un termini de 2 
anys  per  desenvolupar-lo.  La  PCDC, 
reunida amb la direcció del departament de 
Medi  Natural,  no  va  trobar  la  suficient 
voluntat d'activar el procés ja a l'estiu. 

Fa una setmana, les entitats que formem la 
PCDC vam tornar a demanar explicacions 
al  director  del  Parc,  en Marià  Martí 
Viudes, en el marc de la reunió del Consell 
Consultiu  del  Consorci  del  Parc  de 
Collserola,  el  qual  atribuïa  tota  la 
responsabilitat  a  la  Direcció  General de 
Medi  Natural  i  Biodiversitat,  atès  que 
encara no havia posat un representant en 
l'òrgan de  gestió  del  Parc;  així,  ni  havia 
assumit el  compromís de participar en la Reserva Natural del Parc: La Font Groga



gestió directa del Consorci, aprovat l'any 2009 per l'anterior govern. 

Sembla  ser  que,  finalment,  aquesta  setmana  el  mateix  director  general de  Medi  Natural  i 
Biodiversitat, en Josep Escorihuela Mestre, s'ha incorporat a l'Assemblea General del Consorci 
del Parc de Collserola i això hauria de servir, com a mínim, perquè la Generalitat activés d'una 
vegada el necessari Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge.

La PCDC creu necessari que immediatament s'impulsi el procés de redacció dels plans especials 
corresponents, abans no es vagi planificant per d'altres bandes, com és el cas del projecte de les 
16 portes de Collserola, que tenen una afectació aproximada del 63% dins els límits del  parc 
natural. 

És aquest Pla Especial, tal com diu el decret, el que ha de concretar els usos i les activitats dels 
àmbits dels Espais de Regulació Especial (ERE), que l'Ajuntament de Barcelona sembla  que 
passi per alt. En aquest sentit, seria prudent fer-ne una moratòria, i també en d'altres sectors on 
es vulgui desenvolupar plans urbanístics a la serra de Collserola.

Recordem que, tal com diu el Decret, el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del  parc  natural  de  la  Serra  de  Collserola  ha  d'incloure,  entre  d'altres,  les  determinacions 
següents:

a) L'estructura general de l'ordenació de l'espai protegit i les actuacions necessàries per 
implantar-la.

b) Les directrius i les normes generals d'ordenació, ús i gestió.

c) L'ordenació i la regulació dels usos i les activitats en l'àmbit del parc natural. En allò 
que correspon als usos urbanístics el Pla  Especial es remet als usos previstos en el 
planejament urbanístic vigent.

d) La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada zona.

e) L'inventariat  i  la  valoració  dels  elements  d'interès  especialment  rellevant,  amb 
l'establiment de les disposicions que hi siguin d'aplicació especificant els objectius de 
conservació preferent al parc natural.

f) L'inventariat  i  la  valoració  de  l'estat  de  conservació  dels  sistemes  naturals,  dels 
hàbitats i de les espècies de fauna i de flora presents al parc, amb la determinació de 
les mesures de protecció adequades per a la seva defensa, recuperació i protecció.

g) L'inventariat i la valoració de l'estat de conservació del patrimoni geològic del parc 
natural, amb les mesures de protecció adequades per a la seva conservació.

h) L'inventariat i la valoració de l'estat de conservació del patrimoni cultural, amb les 
mesures de protecció adequades per a la seva conservació, millora i restauració.

i) Les mesures necessàries per promoure i garantir el desenvolupament sostenible en 
l'àmbit del parc i els seus municipis, i la qualitat de vida dels seus habitants.

j) La concreció de les activitats que puguin comportar un risc per a les espècies, els 
hàbitats i els sistemes naturals, sobre les quals es requereix informe de l'òrgan gestor.

k) Totes aquelles altres mesures necessàries per a la conservació dels sistemes naturals.

l) Concreció sobre la regulació d'usos i activitats en l'àmbit de les ERE.

Tota  aquesta  feina  d'elaborar  el  Pla  Especial,  si  és  que  es  vol  fer  ben  fet  i  acuradament, 
difícilment és farà  en el  termini  que marca el  decret,  com reconeix el  mateix  vicepresident 
executiu del Consorci, en Josep Perpinyà i Palau, que des de l'ajuntament de Sant Just també ha 



donat suport  a  una moció instant  a la  Generalitat  a iniciar aquest  pla  especial,  tal  com l'ha 
precedit l'ajuntament de Sant Cugat, i esperem ho facin més administracions.

Per tal que la declaració de Parc Natural de la serra de Collserola tingui efecte i sentit, cal 
que la Generalitat no posi més pals a les rodes, i comenci a treballar per millorar l'estat  
natural  d'aquest  parc  tan  castigat  i  pressionat  urbanísticament.  Això  ho  ha  de  fer 
desenvolupant el Pla Especial  de protecció del medi natural i del paisatge, amb els tècnics 
i  científics que coneixen bé la serra, i  amb la col·laboració de les  entitats cíviques i  la 
població.

Collserola, 24 de desembre de 2011 http://alnus.pangea.org/

http://cepa.cat/

http://www.ecologistes.cat/

http://www.collserola.org/

Racó natural restaurat amb passejants

Collserola als peus de la metròpoli

http://www.collserola.org/
http://www.ecologistes.cat/
http://www.ecologistes.cat/
http://cepa.cat/
http://alnus.pangea.org/


*  D  ecret   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. 
(Pàg. 79319)

Disposicions finals

Primera
En tots aquells aspectes no regulats per aquest Decret és d'aplicació en l'àmbit del Parc 
Natural el que disposa el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'espais d'interès natural, i la resta de legislació d'espais naturals protegits.
Segona
En el període de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, s'ha d'haver aprovat 
inicialment  el  Pla  especial  de  protecció  del  medi  natural  i  del  paisatge  que  preveu 
l'article 7.1, degudament adaptat a les noves circumstàncies derivades de la declaració 
com a espai natural de protecció especial de la Serra de Collserola.

https://www.gencat.cat/diari/5745/10287138.htm
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