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PRESENTACIÓ 
 
El Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola inclou en el seu capítol vuitè les 
Normes Urbanístiques que cal complir dins l'àmbit del Parc. Per als tècnics i professionals que elaboren 
propostes o intervenen en el territori del parc (i extensivament per a qualsevol ciutadà interessat), disposar 
d'aquestes Normes pot ser de gran utilitat, imprescindible fins i tot, i per això hem decidit editar-les en forma 
de separata. 
 
Per situar aquestes Normes dins del seu context precís, començarem dient que el Pla Especial del Parc de 
Collserola va serà provat definitivament l'1 d'octubre de 1987peracorddelCosellMetropolità de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, publicat en el BOP núm. 272 de 13 de novembre de 1987; el seu Text Refós va 
ser aprovat per la Comissió de Govern de la Corporació Metropolitana de Barcelona en data 28 de gener de 
1988 i les Normes Urbanístiques corresponents publicades al BOP núm. 58 de 8 de març de 1988. 
 
El contingut d'aquest Pla Especial el formen: 
 
- D'una banda les determinacions de caràcter normatiu que tenen plena validesa jurídica en els àmbits 
territorials a què es refereixen i amb els matisos expressats a les mateixes Normes. 
 
- I, d'altra banda, una sèrie de propostes físiques o recomanacions de desenvolupament per àmbits que no 
estaven pròpiament en règim de sòl de Parc Forestal i que cal entendre com a aportacions al seu 
desenvolupament urbanístic des de la lògica del parc. Tenen el caràcter d'avanç de Pla dels instruments de 
planejament que en cada cas els correspongui i únicament adquiriran plena validesa jurídica amb caràcter de 
norma en el cas que es procedeixi a la tramitació i aprovació d'aquests instruments. 
 
Paral·lelament a l'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial s'aprovà provisionalment una modificació del Pla 
General Metropolità (PGM) que pretenia regularitzar les qualificacions urbanístiques que dins l'àmbit del Parc 
es trobaven en règim de sòl de Parc Forestal o de sòl no urbanitzable. La finalitat d'aquesta modificació era 
d'eliminar disfuncionalitats entre les prescripcions normatives del PGM per a aquestes qualificacions i les 
necessitats del Parc segons les propostes efectuades en el Pla Especial.  
 
Els nivells de protecció del medi natural no es veien reduïts, ja que el Pla Especial establia les definicions 
normatives de protecció necessàries però es feien unes flexibles autoritzacions d'usos compatibles amb el 
Parc. 
 
Aquesta modificació ha quedat en suspens per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya de data 16 de febrer de 1988, per la qual cosa la utilització d'aquestes normes 
necessita tenir en compte la consideració següent: 
 
Les prescripcions normatives d'aquest Pla Especial, en els sòls qualificats de Parc Forestal o de sòl no 
urbanitzable dins l'àmbit del Parc són de plena validesa en allò que no contradiuen les determinacions 
normatives del PGM en aquests sòls. Quan hi ha discrepància predominarà òbviament el PGM. 
 
Finalment aquestes Normes Urbanístiques defineixen el paper de 1 'òrgan de gestió del Parc, el Patronat 
Metropolità del Parc de Collserola, que va ser construït el 25 d'abril de 1986. Els seus Estatuts, aprovats 
definitivament el 20 de març de 1986 pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona, 
han estat modificats, en primer lloc el 2 de juny de 1988, per l’assemblea de la Mancomunitat de Municipis de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona en virtut de la seva transformació en organisme autònom de la 
Mancomunitat, en comptes de la Corporació Metropolitana de Barcelona; i el 8 de setembre de 1988 pel 
mateix òrgan per tal d’incloure la representació de les Associacions de Veïns vinculades a la Serra de 



 
 

 

Collserola a la Junta General del Patronat. El Text Refós dels Estatuts incloent les esmentades modificacions 
va ser publicat al BOP el 7 de març de 1989. 
 
Conjuntament amb aquestes Normes Urbanístiques es publiquen com a annexos:  
 
- Sumari de la documentació escrita del Pla  
 
- Llistat de la documentació gràfica del Pla  
 
- Llistat de l’edificació tradicional, elements d’interès historicoartístic, dotacions, edificacions i elements 
d’interès (article 25 de les NN.UU)  
 
- Text Refós dels Estatuts del Patronat Metropolità del Parc de Collserola  
 
CASIMIR BOY i NÚNEZ, 
 
President del Consell d’administració del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, 
 
Maig 1989  



 
 

 

TITOL .-  Disposicions Generals 
 

CAPÍTOL PRIMER .- NATURALESA I ABAST DEL PLA 
 
 

Article l.- Marc legal 
 
1.El Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural es formula en desenvolupament del Pla General 
Metropolità, en compliment de l'article 208 de les seves Normes Urbanístiques i d'acord amb la resta dels 
articles del 205 al 210. 
 
2. Així mateix, aquest Pla Especial es formula en compliment del que estableixen els articles 3,4 i 5 de la Llei 
12/1985 d'Espais Naturals de Catalunya per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc de 
Collserola, d'acord amb el que disposen els articles 19, 21 i 22 de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació 
Urbana. 

 

Article 2.- Objecte del Pla 
 
L'objecte d'aquest Pla és establir totes aquelles mesures que siguin necessàries per tal d'aconseguir: 
 
- La preservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic que cal conservar, pel paper físic, social i 
ambiental que tenen,per ells mateixos i en relació a les ciutats de l'àrea metropolitana. 
 
- El desenvolupament d'un Parc que suporti una part important i qualitativament diferent de les activitats de 
lleure dels  ciutadans de l'àrea metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serra com a espai 
d'esbarjo. 
 
 

Article 3.- Contingut del Pla Especial 
 
1. El contingut propi d'aquest Pla el formen aquelles determinacions de caràcter normatiu definides com a tals 
en el conjunt de la documentació, és a dir Memòria, Plànols i Normes Urbanístiques. 
 
Aquestes determinacions adquireixen plena validesa jurídica amb la publicació de l'aprovació definitiva 
d'aquest Pla en el DOG, d'acord amb el que estableix l'article 6 d'aquestes Normes. 
 
2.  A més d'aquestes, en la documentació del Pla es contemplen diverses directrius o recomanacions amb 
caràcter d'Avanç de Pla dels instruments de planejament que en cada cas correspongui per al seu 
desenvolupament. 
 
Aquestes directrius o recomanacions s'estableixen, dins de l'àmbit del Parc de Collserola, en àrees qualificades 
pel Pla General Metropolità de: 
 



 
 

 

a)  Sòl urbà 
Puntualment, proposant la seva desqualificació i transformació en parc forestal o una nova definició de límits 
més ajustats a la frontera amb el parc forestal (vegeu apartat 6.2 de la Memòria). 
 
b)  Sòl urbanitzable (programat, no programat) 
Amb definició de criteris i límits per al seu desenvolupament, en determinats casos, de no desenvolupament i 
adscripció a règim de sòl de parc forestal (vegeu apartat 6.2 de la Memòria). 
 
c) Xarxa viària(5) 
Amb proposta de modificació de traçats i característiques i, en alguns casos, desaparició de la via i, 
consegüentment, modificació del PGM (apartat 6.3). 
 
d)  Cementiris comarcals (Roques Blanques)(25) 
Amb proposta de modificació de límits i desenvolupament en altres direccions (apartat 6.2 de la Memòria). 
 
e)  Equipaments (7) Amb proposta de modificació i consideració com a parc forestal. 
 
f)  Sòl forestal (27-26) (sector Les Planes - Can Flor) 
 
Amb proposta de reconeixement restringit del nucli urbà existent. 
Aquestes directrius, que vénen reflectides en els plànols 5.8 i 6 a 12.3, tan sols tenen caràcter orientatiu amb 
la finalitat d'aconseguir un desenvolupament coherent en tot el territori inclòs dins de 1 'àmbit del Parc. Les 
propostes de destí que per a cadascuna d'aquestes àrees formula el Pla Especial únicament adquiriran 
validesa legal en el cas que es procedeixi a la tramitació i consegüent aprovació d'aquells instruments de 
planejament que es requereixin en cada cas. Mentrestant aquestes recomanacions del Pla Especial defineixen 
el paper d'aquestes àrees en la transitorietat. 
El Pla Especial també estableix directrius amb caràcter d'Avanç de Pla en àrees qualificades d'equipaments 
(7), parcs urbans (6) i sistemes de serveis tècnics (4), proposant la seva inclusió en Règim de Sòl de parc 
forestal (com ocorre en d'altres casos), via Programa d'Actuació del PGM. La motivació d'aquesta 
recomanació és de coherència global i no afecta a la validesa de les determinacions del Pla Especial (plànol 
5.6). 
 
 

Article 4.- Documents del Pla Especial 
Els documents que constitueixen el Pla Especial són els següents: 
 
1. Memòria 
 
Document que justifica la conveniència i oportunitat del Pla i que descriu la metodologia emprada en funció 
dels criteris establerts per aconseguir els objectius fixats. Integren aquest document els apartats 1, 2, 3, 4. 5, 
6 i 7 del capítol n - Determinacions Inclou també el capítol I - Informació. 
 
2. Documentació gràfica 
 
Conté els elements següents: 
- plànols d'informació: sèries 1 a 4 
- plànols d'ordenació: sèrie 5 (1:25.000) i sèries 6 a 12 (1:10.000) 
- plànols de criteris per a la intervenció: sèrie 13. 



 
 

 

 
Dins dels plànols d’ordenació cal distingir: 
 
a) Aquells que indiquen pròpiament l'ordenació proposada 
Es tracta dels plànols 5.1 a 5.5,5.9 a 5.10 i 6 a 12.1 i 2. La validesa com a determinacions, de l'ordenació 
proposada és plena en els àmbits definits al plànol 5.6. 
 
b) Aquells que defineixen les directrius que tenen caràcter d'Avanç de Pla (5.8 PGM-1976, Estat actual, 
directrius amb caràcter d'Avanç de Pla i 6 a 12.3, Proposta del Pla Especial en relació al PGM). 
 
c) Els acompanyen com a documents informatius i de referència per al desenvolupament del Pla els plànols 
5.7/11 i 6 a 12.4, 5, 6 i 7. 
 
3. Normativa  
 
Relació de disposicions que. conjuntament amb la resta de documents gràfics i escrits del Pla, regulen les 
possibles actuacions en el seu àmbit mitjançant l'establiment de determinacions per al desenvolupament de 
les àrees de parc forestal i determinacions d'integració paisatgística per aquells sòls, dins de l'àmbit del Parc 
de Collserola, no qualificats de parc forestal. Correspon a l'apartat 8 del capítol II - Determinacions. Inclou 
l'Annex 2. 
 
4. Estudi econòmic - financer 
 
Contempla l'estratègia i els camins a seguir per a la gestió del Pla, així com l'avaluació del seu cost econòmic, 
i defineix possibles terminis per al desenvolupament del Pla. Constitueix 1 apartat 9 del capítol II - 
Determinacions. 
 
5. Annexos 
Inclou el resum detallat de la Documentació gràfica del Pla Especial, els llistats dels elements construïts als 
que fa referència la Normativa i els Estatuts del Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 

 

 

Article 5.- Àmbit territorial del Pla 

 
1. El Pla Especial del Parc de Collserola defineix un àmbit per al Parc, que ve reflectit en els plànols 
d'ordenació a escales 1:25.00011:10.000. 
 
2. Fora d'aquest, el Pla proposa, i en aquest sentit cal entendre la Documentació gràfica, directrius per al 
correcte entorn del Parc i la ciutat, pel que fa a les àrees en règim de sòl urbà i urbanitzable. També queden 
fora d'aquest àmbit determinades àrees qualifica des de parc forestal, en les quals es formulen directrius per 
al seu correcte entorn amb el Parc de Collserola. Els dos grups de directrius queden reflectits als plànols de la 
sèrie 6 a 12.1 i 2.  
 
 



 
 

 

 

Article 6.- Àmbit temporal del Pla 
 
1. Aquest Pla serà vigent a partir del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de 
la Generalitat i mantindrà la seva vigència indefinidament mentre aquest no es revisi; les seves determinacions 
vincularan tant a l'Administració com als particulars. 
 
2. El Pla es revisarà en els supòsits establerts a l'article 154.3 del Reglament de Planejament i en el cas que la 
revisió del PGM així ho requerís. 
 
3. Les altres alteracions del Pla es tramitaran com a modificacions d'aquest, d'acord amb el que disposen els 
articles 49 i 50 de la Llei del Sòl. En tots els supòsits de modificació es requerirà l'informe previ de l'òrgan 
gestor del Parc de Collserola. 
 

Article 7.- Interpretació de la normativa 
 
1. La Normativa d'aquest Pla s'interpretarà atenent al seu contingut i a totes aquelles determinacions 
establertes a la Documentació gràfica i de conformitat amb els objectius i finalitat d'aquest Pla expressats en 
la seva Memòria. 
 
2. En cas de dubte o contradicció dins la regulació de les previsions del Pla en els seus diferents documents es 
considerarà vàlida la determinació que suposi una major conservació i millora del Parc i dels elements que 
conté, des del punt de vista de protecció del medi natural i de l'interès públic, i prevaldrà la filosofia i esperit 
general del Pla que es deriven de la Memòria. 
 
 

CAPÍTOL SEGON .- LA GESTIÓ DEL PLA 

 

Secció 1ª - Disposicions generals 

 

Article 8.- Òrgan gestor del Parc 
 
1. De les característiques del Parc definides en el Pla Especial, es dedueix la necessitat d'un òrgan de gestió 
del Parc de Collserola, autònom, en el qual es trobin representades les Administracions amb competències 
sobre el tema, les diferents institucions amb incidència a la Serra i els particulars amb interessos en aquest 
territori. 
 
2. Correspondrà a aquest òrgan el desenvolupament del Parc com a tal, així com la seva corresponent gestió, 
bé autònomament, bé previ conveni amb Entitats públiques o privades amb interessos a la Serra de Collserola, 
sense perjudici de les competències pròpies d'altres Administracions públiques. 
 
 



 
 

 

Article 9.- Àrees de gestió 
 
El Pla defineix dins de l'àmbit del Parc diferents àrees segons les seves característiques geogràfiques i 
urbanístiques. Aquestes configuren un determinat règim competencial i de gestió. A més del cas específic dels 
cementiris comarcals, podem distingir: 
- Àrees de gestió urbana. 
- Àrees de gestió vinculades al Parc, en les quals es distingeixen les pròpies del Parc de les que s'anomenen 
mixtes o alternatives. 
 

Secció 2a - Àrees de gestió urbana 
 
 

Article 10.- Definició 
 
Corresponen als sòls urbans situats a dins de l'àmbit del Parc, ja siguin construïts o vinculats a la xarxa 
d'espais lliures. 
 
Aquestes àrees vénen definides en els plànols: 5.1, 5.2 i sèries 6 al 2.1 i 2. 

 

 

Article 11.- Intervenció de òrgan gestor del Parc segons tipus d'actuacions 
 
1. Malgrat que el Pla Especial estableix determinacions paisatgístiques per a les àrees urbanes incloses en 
l'àmbit del Parc, no es requerirà la intervenció de l'òrgan gestor del Parc per a aquelles actuacions subjectes a 
llicència, disciplina urbanística, etc. 
 
2. Quan es tracta de desenvolupament de Plans Especials o Parcials en àrees urbanes de l'àmbit del Parc, es 
requerirà informe previ per part de l'òrgan gestor, amb la finalitat de vetllar per la coherència paisatgística i 
funcional que la seva ubicació requereix. En el supòsit que els instruments de planejament esmentats 
impliquin modificacions o intervencions en els àmbits forestals definits pel Pla i qualificats com a tals pel PGM, 
l'informe de l'òrgan gestor serà vinculant 
 
3. La instal·lació, execució i manteniment d'aquells espais lliures o equipaments situats a les àrees de gestió 
urbana correspondrà als Ajuntaments amb jurisdicció. 

 

Secció 3a - Àrees de gestió vinculades al Parc 

 

 



 
 

 

 

Article 12.- Definició 

 
1. Les àrees de gestió vinculades al Parc són aquelles que es troben situades dins del seu àmbit no 
qualificades com a sòl urbà o urbanitzable programat i en les quals és necessari plantejar de forma important 
la intervenció de l'òrgan gestor del Parc i en la gestió de serveis (vigilància, neteja, incendis) i de protecció 
(tractaments forestals, cinegètics, ramaders), atesa la seva vinculació al desenvolupament del conjunt del Parc. 
 
2. Les peculiaritats de la intervenció de l'òrgan gestor del Parc pel que fa al planejament, gestió i disciplina 
urbanística, per a totes elles, queden definides en els articles corresponents al desenvolupament de: 
- les zones segons naturalitat i ús i elements construïts; 
- les àrees de tractament específic; 
- la xarxa viària. 
 
3. Dins d'aquestes àrees es distingeixen amb caràcter indicatiu les de gestió pròpia del Parc de les de gestió 
mixta o alternativa en funció de la seva diferent interrelació amb els nuclis urbans limítrofs. 

 

Article 13. Caracterització de les àrees de gestió pròpia del Parc 
 
1. Són aquelles àrees i zones situades en l'àmbit del Parc la gestió de les quals correspondria clarament al seu 
òrgan gestor, en funció d'una unitat de criteris i de la interrelació que tenen entre elles malgrat que estiguin 
situades en termes municipals diferents. Aquestes àrees vénen definides en el plànol 5.2 (Àmbit i Gestió). 
 
2. L’òrgan gestor del Parc efectuarà progressivament el desenvolupament d’aquestes àrees i anirà assumint la 
seva gestió quant a serveis de vigilància, neteja i incendis i en tot allò que incideixi en la seva protecció 
(tractament forestal, cinegètic , ramader...); tot això sense perjudici de les tramitacions, aprovacions i 
actuacions  que en cada cas correspongui a les diferents Administracions competents i de les possibilitats de 
col·laboració que es plantegin en els aspectes de gestió directa amb l’Administració Local i Autonòmica. 
 
 
Article14.- caracterització de les àrees de gestió mixta o alternativa 
 
1. Són aquelles en les quals la interrelació entre el Parc i els nuclis urbans limítrofs és molt intensa. 
Normalment es tracta d’àrees de frontera d’especial importància tant per als municipis com per la Parc. 
Aquestes àrees vénen assenyalades en el plànol 5.2 (àmbit i Gestió). 
 
2. L’òrgan gestor del Parc podrà efectuar el desenvolupament d’aquestes àrees i, pel que fa a la gestió dels 
serveis de vigilància, neteja i incendis, així com d’aquells aspectes que incideixin en la protecció del Parc 
/tractament forestal, cinegètic, ramader,...), aquesta podrà ser efectuada indistintament per part del municipi, 
per l’òrgan gestor del Parc o en col·laboració entre  amb dues entitats. 
 
Secció 4a.- Els cementiris comarcals  
 
 
 



 
 

 

Article 15.- Intervenció de l’òrgan gestor del Parc 
 
Aquestes peces del territori, malgrat que es troben dins les àrees forestals del Parc, necessiten una gestió 
autònoma (municipal o d’altres tipus), amb la qual l’òrgan gestor del Parc establirà els mecanismes de 
col·laboració necessaris. 
 

TÍTOL II .- Determinacions de caràcter paisatgístic (L’aplicació a les àrees dins de 
l’àmbit del Parc no qualificades de parc forestal 
 
 

Article 16.- Definició 
 
1. Dins de l'àmbit del Parc existeixen àrees amb qualificacions urbanístiques diverses i diferents de la de Parc 
Forestal, en les quals el Pla Especial estableix determinacions de caràcter paisatgístic, amb la finalitat 
d'aconseguir una integració amb el Parc i reduir-ne el seu impacte. 
2. El Pla defineix aquestes determinacions tenint en compte el règim urbanístic que, segons la qualificació 
urbanística d'aquestes àrees, els correspon en cada cas. 
 
 

Article 17.- Sòls qualificats urbans residencials 
 
1. Sobre els sòls qualificats d'urbans residencials pel PGM o per planejament detallat posterior a 1976, amb 
caràcter de ciutat jardí (qualificacions de 20a/10,20a/ll), s'estableixen: 
 
Normes de tractament paisatgístic vinculades al desenvolupament de l'edificació, que milloren la integració 
amb el Parc: 
 
a) Murs de contenció de les terrasses 
 
Serà necessària la utilització de materials tradicionals, o recobrir els de formigó amb vegetació. La seva alçada 
màxima serà de 2,5 m. 
 
b) Arbrat a l'interior de la parcel·la 
 
Caldrà que el 50% de la superfície de la parcel·la estigui arbrada. 
 
2. A l’hora i amb caràcter més general per als projectes d’urbanització i plans especials desenvolupadors 
d’àrees residencials, sigui quina sigui la seva qualificació, s'estableix: 
 
a) La necessitat de dotar els vials d’arbrat d’alineació quan l’amplada ho permeti. 
 
b) La necessitat d’esponjament dels teixits excessivament densos amb la inclusió de zones arbrades. 
 
3. Finalment el Pla Especial defineix unes àrees amb qualificacions de parc forestal, connexes als nuclis 
urbans, que corresponen a aquelles de gestió mixta o alternativa (Títol I, Capítol 2n), en les quals és necessari 



 
 

 

establir tractaments forestals per reduir de manera substancial el risc d'incendi, i on es desenvolupa una 
vialitat per als usuaris del Parc (complementària a la de veïns) quan la pressió d'ús ho requereixi (plànol 5.2). 
 
En aquestes àrees de prevenció d'incendis, conjuntament amb les dels nuclis urbans connexos, el Pla Especial 
amb la finalitat de possibilitar una millora de la coherència d'aquests nuclis urbans admet amb caràcter 
excepcional, que no proposa, ajustos en les qualificacions del sòl urbà. 
 
Aquest procés si s’efectua, es desenvoluparà mitjançant modificació del PGM acompanyada del Pla Especial 
que argumenti el feble impacte en el paisatge (amb especial èmfasi en carenes i fondals i en el suficient 
esponjament del teixit) de les propostes d'ordenació i la necessitat de la requalificació per a la millora del 
teixit urbà existent i la seva integració amb el Parc. 

 

Article 18.- Sòls qualificats d'urbans industrials 
 
Sobre els sòls qualificats d'urbans industrials pel PGM, o aquells que es desenvolupin com a tals 
posteriorment, el Pla estableix la necessitat de: 
 
a) eliminar els abocadors i residus que pugui generar la indústria; 
 
b) efectuar un tractament enjardinat o arbrat dels seus entorns; 
 
c) el compliment de la legislació sobre contaminants hidràulics i atmosfèrics. 
 
 

Article 19.- Sòls qualificats com equipaments (7) 
 
1. Les àrees qualificades d'equipaments (7) pel PGM, dins de l'àmbit del Parc de Collserola, tenen el següents 
tractament: 
 
a) Les situades a l'interior dels nuclis urbans, segons llegenda dels plànols 6 a 12.1. En aquests només 
s'estableixen les limitacions paisatgístiques que afecten els sòls urbans definits a l'article 17 d'aquestes 
Normes. 
 
b) Sobre la resta situada dins l'àmbit del Parc de Collserola, s'estableixen les següents limitacions 
paisatgístiques que corresponen a una consideració d'equipaments a l'interior d'una àrea de jardí o parc: 
 
- Alçades d'edificació: 10 m, amb admissió d'un cos singular d'edificació de 15 m   (equivalent a planta baixa 
+ 2, amb algun element sobresortint). 
 
- Ocupació de sòl per a l’edificació en l'àrea qualificada d'equipament d'un 5%.L'edificabilitat serà de 0,10 
m2 sostre/m2 sòl. 
 
- Limitació de la transformació de sòl lliure com a àrea urbanitzada per a aparcament, esports, vials, etc. a un 
30% del total. La resta es mantindrà com a espai lliure enjardinat. 
 
- Per als murs de contenció l'alçada serà de 2,5. m amb materials tradicionals o tractament vegetal de 
recobriment. 



 
 

 

Aquestes limitacions de caràcter paisatgístic, tenen el caràcter de màxims que poden ésser disminuïts quan 
l'estricta aplicació d'aquestes pugui representar impactes desavinents segons les condicions de l'indret (valor 
natural, pendent, etc.). 21 
 
2. En el cas de les àrees qualificades d'equipaments descrites a l'apartat b) del present article, es 
desenvoluparan mitjançant Pla Especial que en defineixi l'ús i les característiques i la idoneïtat d’instal·lació en 
l'indret concret i adequació paisatgística previ informe de l'òrgan gestor del Parc. Aquest caldrà que sigui 
favorable quan desenvolupi àrees en les que el Pla defineix les seves característiques i paper en relació al Parc 
(àrees de tractament específic). 
 
3. Excepcionalment i quan les característiques de l'indret ho admet, per la seva situació imbricada en àrees 
urbanes i per un projecte de veritable integració paisatgística, pot admetre's sobre passar les condicions 
definides en l'apartat anterior, fins a un límit d'edificabilitat del 0,20 amb modificació dels percentatges 
d'ocupació fins al 10% o d'alçada (B + 3). 
 
La possibilitat d'incrementar els paràmetres definits originàriament només podrà efectuar-se mitjançant 
l'elaboració d'un Pla Especial que, a més de definir la utilització (necessari en tots els casos), contempli la 
idoneïtat de l'indret per a aquesta, i l'adequació paisatgística i funcional de l'equipament que es proposi. En 
aquest cas serà preceptiu informe favorable de l'òrgan gestor del Parc. 
 
 

Article 20. –  Sòls qualificats com cementiris metropolitans (25) 
 
Per al desenvolupament dels cementiris metropolitans localitzats a l'àmbit del Parc de Collserola seran 
d'aplicació els criteris definits als article 59 a 61 i documentació gràfica (plànols 6 i 9/1i 2) referits a les àrees 
de tractament específic i esquemes perceptors. Pel que fa a edificabilitat i ocupació del sòl els seus paràmetres 
seran els descrits per als equipaments (article 19). 
El desenvolupament dels cementiris metropolitans es farà mitjançant Pla Especial amb informe previ preceptiu 
de l'òrgan gestor del Parc. 
 
 

Article 21.- instal·lacions de serveis tècnics 
 
Serà d'aplicació el que estableixen els article 35 al 39 d'aquestes Normes. 

Article 22.- Altres qualificacions 
 
Es tracta d'aquells sòls qualificats pel PGM com: 
 
- parcs i jardins urbans (6a, 6b, 6c) 
- verd privat d'interès tradicional (8b) 
- protecció de sistemes generals (9). 
 
Sobre aquestes àrees el Pla Especial no estableix més determinacions de tipus normatiu que les reflectides en 
els plànols 6 a 12.1 i 2, sobre les àrees de parcs urbans incloses en àrees de tractament específic del Pla 
Especial. 
 



 
 

 

 

TITOL III .- Determinacions d'aplicació a les àrees de Parc Forestal 
 
 

CAPÍTOL PRIMER .- NORMA PRELIMINAR 
 
 

Article 23.- Contingut 
 
1. El Pla Especial estableix les limitacions que han de respectar-se i les determinacions necessàries per a la 
conservació i el desenvolupament de les àrees qualificades de Parc Forestal dins de l'àmbit del Parc de 
Collserola. 
 
2. Aquestes limitacions i determinacions abasten les zones segons naturalitat i ús i els elements construïts, 
definició i classificació, règim i determinacions comunes i específiques per a cada casi desenvolupament. 
 
 

CAPÍTOL SEGON.- ZONES SEGONS NATURALITAT i ÚS i ELEMENTS CONSTRUÏTS 
 
 

Secció 1a - Definició i classificació de les zones segons naturalitat i ús i dels elements construïts 
 
 

Article 24.- Definició i classificació de les zones segons naturalitat i ús 
 
1. El Pla estableix en l’àmbit del Parc de Collserola una definició zonal -zones segons naturalitat i ús- atenent 
a les característiques actuals del paisatge vegetal i a les potencialitats del territori. Les agrupa en tres grans 
tipus i s'introdueixen diferencies o matisos al seu interior. Les característiques d’aquestes zones i subzones 
queden plenament descrites a la Memòria del Pla Especial (capítol 3) i la seva distribució territorial al plànol 
5.3. 
 
2. Les zones segons naturalitat i ús són: 
 
- Zones naturals (N) de valor ecològic i naturalístic. Inclouen al seu interior àrees de protecció especial (a.p.e.), 
de vegetació singular (v.s.) i àrees agrícoles. 
 
- Zones seminaturals (SN) de valor paisatgístic, en les quals trobem les de caràcter rural (r) i les de caràcter de 
parc (p), amb o sense peculiaritats (*). Inclou en ambdós casos àrees de vegetació singular i àrees agrícoles. 
 
- Zones agrícoles de valor paisatgístic. 
El Pla estableix determinacions generals per a totes les zones i especifiques per a cada una d'elles que queden 
reflectides als articles posteriors. 



 
 

 

 
3. El Pla grafia aquesta distribució zonal i les diferents propostes en tot l'àmbit del Parc de Collserola, inclús 
en els sòls que avui no tenen la qualificació de Parc Forestal, amb la finalitat que si mitjançant les 
recomanacions del Pla (que tenen avui caràcter d'Avanç de Pla) es modifica el PGM en el sentit indicat, aquest 
territori ja tingui assignat un destí específic dins del Parc amb totes les seves determinacions prefigurades. 
 
 

Article 25.- Definició i classificació dels elements construïts 
 
1. El Pla defineix dins de les àrees qualificades de Parc Forestal aquelles edificacions i elements d’interès que 
cal conservar, be per estar integrats en el patrimoni historicoartístic en qualsevol dels nivells contemplats per 
la legislació vigent, be pel seu interès arquitectònic o paisatgístic, que corresponen a una estructura correcta 
de colonització del territori, o bé per complir un paper dotacional suficientment important. 
 
2. Apartir d'aquests criteris s'ha elaborat la següent classificació: 
 
a) Edificacions i elements integrats en el Patrimoni Històrico-Artístic (clau p). 
Són aquells que gaudeixen d'alguna menció en termes de patrimoni, sia a nivell municipal (catàlegs i/o Pla 
Especial), a nivell provincial (Inventari de Béns Públics d’Interès Provincial) o a nivell nacional (Béns d’Interès 
Cultural). Algunes d’aquestes edificacions son alhora de caràcter tradicional (clau t) i guadeixen de la doble 
condició. En aquest últim cas el Pla Especial atorga determinades possibilitats de desenvolupament, sense 
perjudici del compliment de les condicions de protecció que ja tenen com a patrimoni històrico - artístic. 
 
b) Edificacions tradicionals (clau t). 
Són aquelles d’interès arquitectònic o paisatgístic que, tot i que poden no estar incloses avui en el Patrimoni 
Històrico-Artístic, corresponen a una estructura correcta de colonització del territori que cal mantenir, 
conservar i millorar, a no ser que es trobin en estat de ruïna. 
 
Els criteris per al seu ús i desenvolupament es defineixen de forma general a l'article 31 i als apartats 1 i 2 de 
l'article 32 d'aquestes Normes, a més dels específics corresponents a cada zona. En el supòsit que no tinguin 
un desenvolupament edificatori, l'edificació existent de valor s’haurà de conservar i millorar d'acord amb les 
seves condicions estètiques eliminant els afegits desavinents; s'admeten, doncs, obres de consolidació i 
millora. 
 
En el supòsit que algunes d’aquestes edificacions sigui declarada en ruïna i s’enderroqui, només podrà 
construir-se de nou quan aquesta es destini a equipament públic compatible amb les determinacions 
corresponents a la zona on es trobi. La nova edificació haurà de ser equivalent en criteris formals a l’edificació 
tradicional enderrocada i no superarà les mesures que resultarien de l’aplicació dels article 32.1.b) i 45 
d’aquestes Normes. 
 
Quan es desenvolupi mitjançant Pla Especial una àrea de tractament específic on existeixi una edificació 
tradicional que no estigui catalogada, aquell podrà reconsiderar la seva conservació o no en atenció als nous 
usos i instal·lacions que s’hi prevegin. 
 
c ) Edificacions dotacionals (clau d) 
Són aquelles que juguen un paper com a dotacions i que, si bé no corresponen a un estructura clàssica 
d’edificació tradicional, tenen avui una utilització suficientment important perquè, malgrat el seu impacte en 
el paisatge, no sempre especialment adequat, calgui conservar. 



 
 

 

 
Els criteris per al seu ús i desenvolupament es defineix en als apartats l. c) i 2 de l'article 32. 
 
En el supòsit que l'ús actual desaparegui, s’admetrà la seva reutilització per a una dotació compatible amb les 
determinacions corresponents a la zona on se situï; en el seu defecte, s'enderrocarà l’edificació i retornarà el 
sòl a destí de parc forestal. 
 
d) Elements d'interès (clau e) 
Són aquells elements, edificats o no, que tenen un indubtable interès de visita i que, pel seu valor, poden ser 
considerats elements de patrimoni històrico-artístic i cultural. 
 
3. L'enumeració i classificació de les edificacions i elements  d'interès relacionats a l'apartat anterior d'aquest 
article consten a l'annex 2 de la Memòria del Pla Especial i estan assenyalats en els plànols 6 a 12.1 i 2. 
Aquest llistat correspon a la documentació 
existent al moment de la redacció del Pla.  
 
El llistat corresponent als elements d'interès (clau e) té la consideració de catàleg, d'acord amb els articles 86 i 
87 del Reglament de Planejament Urbanístic a través d'aquest Pla Especial, essent per tant la seva finalitat 
evitar el seu deteriorament i enderroc i fomentar la seva revalorització. 
 
4. Es podran incloure nous elements i/o edificacions en la categoria que correspongui d'acord amb l'apartat 2 
d'aquest article, mitjançant Pla Especial per la via de l'article 43.3 de la Llei del Sòl, quan les seves 
característiques responguin a les definides en aquest article; o bé directament, prèvia acreditació que 
l'immoble ha estat objecte d'alguna de les declaracions previstes per la legislació vigent en matèria de 
patrimoni històrico-artístic o incorporat en el corresponent catàleg municipal. 
 
5. La resta de les edificacions existents al Parc, si no queden incloses en el llistat actual o en futur mitjançant. 
el tràmit previst a l'apartat anterior, estan destinades a desaparèixer i retornar el sòl al destí de parc forestal. 
En aquest cas es podrà atorgar, en les 
condicions fixades a la Disposició Transitòria Primera de les NNUU del PGM, el dret de superfície pel menor 
termini possible quan no dificulti el desenvolupament d'aquest Pla Especial. 
 
6. Totes les edificacions situades en qualificacions de parc forestal, incloses o no en els quatre llistats 
esmentats, podran ser expropiades d'acord amb l'article 206 de les NNUU del PGM i amb les precisions que 
s'estableixen en aquestes Normes per a l'activitat agrícola. 
 
7. Totes les edificacions que transitòriament o definitivament es conservin (incloses les situades en àrees 
agrícoles) necessiten disposar d'elements de tractament de les aigües residuals no contaminants. No 
s'atorgarà Llicència de cap tipus que no inclogui la realització d'una instal·lació de tractament d'aquestes a 
menys que no estigui ja realitzada en condicions correctes. 
 
 
Secció 2a - Disposicions comunes a les zones segons naturalitat i ús í als elements construïts  
 

Subsecció 1a - Aprofitaments, activitats i usos 
 
 



 
 

 

Article 26.- Aprofitament forestal 
 
1. Queda prohibida l'explotació forestal de les alzines, sureres, roures i altres caducifolis. Només s'admet la 
poda i el tractament de millorament del conjunt de l'arbrat existent d'aquestes classes. 
 
2. No s 'efectuarà explotació forestal en les finques de propietat pública. Hauran d'elaborar-se plans tècnics 
de gestió amb intervencions de millora de les formacions forestals. 
 
3. En totes les zones, en les àrees de voravia de les urbanitzacions, carreteres o vies del Parc serà admesa una 
gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis. 
 
4. El mateix pel que fa a les àrees de servitud de les línies d'alta tensió, segons criteris esmentats a l'article 
38.3 d'aquestes Normes. 
 
5. Per a la resta d'aprofitaments forestals (recol·lecció de pinyes, etc.) no contemplats en aquest capítol 
l'òrgan gestor del Parc anirà elaborant les corresponents ordenances de regulació. 
 
6. Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessari Pla i/o projecte tècnic i llicència 
municipal, previ informe vinculant de l'òrgan gestor del Parc, sens perjudici de les competències dels òrgans 
corresponents. 
 
 

Article 27.- Aprofitament ramader 
 
1. S'admet la pastura en les àrees agrícoles de qualsevol del es zones definides al Parc. La ramaderia també és 
admesa en forma estabulada amb les condicions establertes en aquesta Normativa per a les edificacions i amb 
les condicions que la legislació vigent exigeix per al tractament de les aigües residuals. 
 
2. Serà admesa la pastura en aquells indrets singulars en raó de tasques de prevenció d'incendis per a la 
neteja de sota bosc(voravia d'urbanitzacions, vies, etc.) i en raó de tractaments singulars (neteja de les parts 
baixes de les línies d'alta tensió, segons 
criteris definits en l'apartat corresponent). 
 
3. Per al desenvolupament de 1 'activitat de pastura serà preceptiu, a més de la llicència d'activitat, 
l'autorització de l'òrgan gestor del Parc. 
 
4. Quedarà prohibida la pastura en les àrees de protecció especial i de vegetació singular. 
 

Article 28.- Aprofitament faunístic 
 
1. Atès que és objecte d'aquest Pla la preservació del medi natural del Parc de Collserola i la potenciació del 
seu gaudi per part dels ciutadans, la caça haurà de ser prohibida a totes les àrees de Parc Forestal, sia per 
raons de protecció de la fauna que hi habita,sia per raons de seguretat envers els visitants o usuaris del Parc. 
Aquesta prohibició, però, només serà efectiva quan s'hagi formulat la declaració de Zona de Seguretat, Refugi 
de Caça o altra figura anàloga per part dels organismes competents. 
 



 
 

 

2. Mentre aquestes declaracions no es produeixin caldrà la comunicació de l'òrgan gestor del Parc, sia per 
part dels beneficiaris, sia per part de l'Administració, de les autoritzacions concedides en compliment de la 
legislació vigent 
 
3. Independentment a aquestes determinacions l'òrgan gestor del Parc establirà els plans de gestió de la 
fauna; per zones, que consideri adients, previs els tràmits que en cada cas corresponguin. 
 
 

Article 29.- Activitat agrícola 
 
1. El desenvolupament d'aquesta activitat es produirà a les àrees assenyalades com a agrícoles o de conreu en 
els plànols a escala 1:25.000 (Ordenació i Gestió 5.1, Ordenació i Gestió del 5 al 12,1 i 2) i a escala 1:10.000 
de la Documentació gràfica del Pla Especial, amb les precisions que en cada cas s'estableixen per a cada zona. 
 
2. Es podrà desenvolupar l'ús agrícola sense prèvia autorització en les àrees definides en l'apartat anterior 
sempre i quan no representi modificacions de la topografia ni sigui necessària l'execució de marges per 
corregir pendents inferiors al 25%. En aquests casos caldrà projecte i llicència municipal previ informe 
favorable de l'òrgan gestor del Parc.  
 
Quan el desenvolupament de l'activitat agrícola es doni en els supòsits que en les zones agrícoles es 
defineixen com a excepcionals caldrà l'elaboració d'un Pla Especial tramitat per la via de l'article 43.3 de la 
Llei del Sòl, que inclourà els estudis tècnics corresponents per avaluar les solucions emprades í l'impacte 
paisatgístic, que ha de ser feble en relació a l'indret. 
 
3. S'admet el règim privat sobre l'ús agrícola en les àrees definides a l’apartat 1 sempre i quan aquell 
mantingui el seu caràcter. L’abandó de l'activitat agrícola durant cinc anys legitimarà l’actuació de 
l’Administració en termes expropiatoris per a les finalitats definides al Pla Especial en cada una de les zones 
 
4. El Desenvolupament de les edificacions i usos previstos per a les àrees de conreu en qualsevol de les zones 
es tramitarà mitjançant projecte amb definició precisa de l’edificació, espai exterior transformat. ús previst i 
idoneïtat d'aquell en relació al paisatge. L’atorgament de llicència (d'edificació, ús i moviment de terres i 
urbanització) serà municipal previ informe favorable de l’òrgan gestor del Parc. 
 
 

Article 30.- Activitat de lleure 
 
L’activitat de lleure es desenvolupa primordialment en aquelles àrees que el Pla Especial defineix com a àrees 
de tractament específic (vegeu Títol IV). Això sense perjudici del caràcter general que per a aquestes activitats 
el Pla estableix per a cadascuna de les zones. 
 
 

Article 31.- Ús residencial 
 
1. El pla Especial no admet en general llevat de les àrees qualificades com a tals pel PGM-76, l’ús residencial 
en l’àmbit del Parc de Collserola 
 



 
 

 

2.  S'admet. però, aquest ús amb caràcter general en: 
 
-  Les edificacions tradicionals (t) en conreu, com a residència del treballador agrícola. 
- Les edificacions tradicionals (t) sense conreu, com a habitatge amb l'ús actual, mitjançant el dret de 
superfície - si no es preveu l'explotació per a ús dotacional - de l’edificació tradicional existent i entorn 
enjardinat immediat per un termini màxim de 75 anys d'acord amb les condicions establertes a la Disposició 
Transitòria Primera del PGM. 
 
 

Article 32.- Usos dotacionals 
 
1. A més de les àrees qualificades d'equipaments pel PGM, que es defineixen a l'article 19 d'aquestes 
Normes, i de l'activitat dotacional que s'admet en les àrees de tractament específic (Títol IV de les Normes) 
s'admeten usos dotacionals en: 
 
a) Les àrees agrícoles definides pel Pla Especial, quan es produeixi l'abandó del conreu, en les condicions 
establertes per a cada una de les zones i amb el règim definit a l'apartat 2 d'aquest article. 
 
b) Les edificacions tradicionals (t) vinculades a un entorn de jardí que cal conservar (no qualificades com a 8b 
pel PGM). 
 
La transformació en equipament admetrà, fins que agafi la funcionalitat precisa, un increment màxim del 50% 
de l'edificació principal existent, amb adequació al seu caràcter, alçada, etc. 
 
Aquest límit màxim és a tall d'orientació i es reduirà quan aquest increment desvirtuï el caràcter de l'indret o 
generi impactes paisatgístics desavinents. 
 
L'adequació de l'espai lliure o arbrat es farà amb respecte a les característiques de jardí o bosc existent; 
s'admeten transformacions en aquest espai per a aparcaments i usos a l'aire lliure que no desvirtuïn, o en el 
seu cas millorin, el caràcter enjardinat o forestal 
de l'entorn. 
 
Els usos dotacionals admesos seran els adequats a la seva localització en el Parc o com a mínim compatibles 
amb aquesta. 
 El desenvolupament d'aquestes edificacions en equipament requerirà Pla Especial, segons l'article 43.3 de la 
Llei del Sòl, amb informe favorable de l'òrgan gestor del Parc previ a la seva aprovació definitiva. 
c) Les edificacions dotacionals (d) definides pel Pla Especial, que tenen avui una utilització suficientment 
important perquè, malgrat el seu impacte en el paisatge - no massa adequat -, valgui la pena conservar-les i 
en les quals, a més del definit en l'article 25.c),es podrà: 
 
Efectuar ampliacions fins el 10% del seu volum i amb les limitacions derivades d'un estudi paisatgístic. Caldrà 
la tramitació de Pla Especial per la via de l'article 43.3 de la Llei del Sòl amb informe favorable de l'òrgan 
gestor del Parc. 
 
Només en casos excepcionals, per evitar la seva obsolescència, podrà incrementar-se aquest volum fins al 
50% si l'impacte en el paisatge del Parc ho permet. En aquest cas caldrà la tramitació d’un Pla Especial amb 
informe favorable de l'òrgan gestor del Parc 
 



 
 

 

En tots els casos s'admetran les obres necessàries per a l’abastament d'aigua i electricitat, atorgant-se la 
llicència pertinent que caldrà que contempli en la seva sol·licitud el mínim impacte en les àrees arbrades o de 
bosc. 
 
2. El règim de totes aquestes edificacions destinades a equipaments serà, en general. públic. 
 
El manteniment de la titularitat privada serà possible sempre i quan es compleixin les condicions següents: 
 
a) Que l'entitat gestora de l'equipament no tingui ànim de lucre. 
 
b) Que el destí de l'equipament sigui pera activitats culturals religioses, científiques, benèfiques i d'assistència 
social sanitàries esportives o docents a les que es reconegui la seva utilitat publica o interès social. 
 
c) Que sobre els terrenys objecte de l'actuació no estigui prevista 1 'actuació pública per a la mateixa finalitat. 
 
d) Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l'equipament en 1 àmbit territorial on s'inscriu i que es respecte 
dins de les finalitats específiques per a equipament la igualtat dels ciutadans al seu accés. 
 
En aquests supòsits serà necessària la tramitació d'un Pla Especial i es requerirà informe favorable de 1 'òrgan 
gestor del Parc previ a la seva aprovació definitiva. 
 
Aquests Plans Especials hauran de contenir, a més de les determinacions de l'article 17.3 de la Llei del Sòl i 73 
del Reglament de Planejament, una memòria que justifiqui la utilitat publicació l'interès social de les 
actuacions que es 'projecten, la coherència de la sol·licitud amb el Pla Especial de Collserola i un estudi 
econòmico-financer acreditatiu de les possibilitats reals d'execució i gestió de l'equipament proposat i, si fos el 
cas, l'adquisició de sòl necessària per a la seva implantació. 
 
 

Article 33.- Activitats extractives 
 
No s'admeten activitats extractives i mineres a l'àmbit del Parc de Collserola, excepte les legitimades pel PGM 
(perímetre d’activitats extractives). Aquestes han de ser correctament restituïdes i reforestades tal com preveu 
la legislació vigent. 
 
 

Article 34.- Activitats diverses 
 
1. Estarà prohibida la publicitat en tot l'àmbit del Parc de Collserola, excepte en els nuclis urbans de l’interior 
de la Serra, sempre i quan l'àmbit de percepció no sobrepassi el del nucli urbà, és a dir, no sigui perceptible 
des dels àmbits forestals. 
 
2. La circulació rodada amb motor quedarà restringida a les vies d'ús públic rodat definides al Pla Especial. 
Només en els àmbits que la gestió del Parc pugui definir en aplicació dels criteris de l'article 50.3 d'aquestes 
Normes es podran reservar petites àrees per a la pràctica de determinats esports com el trial. 
 
 



 
 

 

Subsecció 2a - Instal·lacions de Serveis Tècnics 
 
 

Article 35.- Disposicions generals 
 
En l'àmbit qualificat com a Parc Forestal, el Pla Especial admet el desenvolupament d'àrees per a Serveis 
Tècnics com aprofitament raonable de les seves condicions topogràfiques, amb les condicions definides en els 
articles següents. L'aprovació dels Plans Especials elaborats per al seu desenvolupament legitimaran 
l’expropiació del sòl necessari de parc forestal per a aquesta finalitat. 
 
 
Article 36.- Instal·lacions de subministrament d'aigua depuració d'aigües residuals i gas 
 
1. Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris d'encobriment, sia enterrant-
les o amb tractament vegeta. Quan aquestes necessitin complementàriament edificació d’habitatge o de 
regulació serà necessari un tractament d’edificació tradicional integrat al paisatge del Parc. Els mateixos 
criteris seran d'aplicació pel que fa al tancament exterior. L’Espai lliure necessari per a la funcionalitat de les 
instal·lacions es tractarà amb criteris de jardí organitzat o parc forestal. segons les característiques de l’indret. 
 
2. L’admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà mitjançant Pla 
Especial i informe previ favorable de l'òrgan gestor del Parc que contempli la seva necessitat, l’àmbit 
d'ocupació necessari, l'estudi d'alternatives de localització i elecció justificada en funció del menor impacte en 
el paisatge i en l'ús del Parc i el tractament edificatori i paisatgístic adequat a l'entorn amb solució de les 
contradiccions que es pugui plantejar amb les usos proposats pel Pla Especial en el Parc 
 
3. En el cas d’instal·lacions existents, les àrees que no sigui necessàries per a les instal·lacions de 
subministrament quedaran sotmeses al regim de parc forestal i estaran sotmeses a expropiació 
 
4. Les instal·lacions de transport (canonades) es desenvoluparan mitjançant Projecte d'urbanització i informe 
previ favorable de l’òrgan gestor del Parc on s'analitzi la necessitat del traçat i s’avaluïn les alternatives 
possibles, justificant l'elecció de la de menor impacte, especificació de les condicions tècniques menys lesives i 
tractament de restauració 
 
 

Article 37.- Instal·lacions de telecomunicacions 
 
1. La solució òptima per a la resolució de la problemàtica generada per les instal·lacions de telecomunicacions 
és la d 'un únic suport que aculli el conjunt d'aquestes. El seu desenvolupament es farà mitjançant Pla 
Especial amb els criteris esmentats a l'article36.2  
d'aquestes Normes. 
 
Si l'esmentat Pla Especial es desenvolupa en el termini de 5 anys, no s'admetran instal·lacions autònomes 
amb caràcter definitiu. 
 
2. Si la capacitat d'aquest queda exhaurida o no es desenvolupa en el termini previst s'aplicaran per a noves 
instal·lacions els criteris definits a l'apartat anterior. 
 



 
 

 

 

Article 38.- instal·lacions de transport elèctric 
 
1. No s'admetrà la instal·lació d'estacions de transformació en les àrees qualificades de parc forestal. 
L'existent (Can Serra) quedarà fora d'ordenació, ja que es troba al bell mig d'una zona natural. Caldrà un 
tractament d'adequació paisatgística de la instal·lació fins a la seva desaparició. 
 
2. Es prohibeix la instal·lació de nous traçats de línies d'alta i mitja tensió en les zones naturals i sector sud-
est. La instal·lació en la resta de zones (seminaturals o agrícoles) necessitarà d'estudis de traçats alternatius 
(inclòs fora de l'àmbit del Parc) que facin palesa la seva necessitat i la impossibilitat d'altres solucions menys 
lesives. 
 
Les línies ja instal·lades en zones naturals, de protecció especial i sector sud-est queden fora d'ordenació. 
 
Les companyies elèctriques formularan Pla Especial, que necessitarà per a la seva aprovació informe favorable 
de l'òrgan gestor del Parc, per al traçat de noves línies, per a l'adequació o trasllat de les existents quan calgui 
relocalitzar-les i per a la legitimació de les existents no disconformes amb aquest Pla Especial. 
 
3. En els traçats de línies d'alta i mitja tensió serà d'aplicació el "Reglament Tècnic de línies aèries d'alta 
tensió" aprovat per Decret 3151/68 de 28 de novembre, que en el seu article 35 fixa els gàlibs de protecció 
dels cables de transport. No s'admetrà, però el tractament de "mata rasa" que de forma habitual s'aplica. 
 
Atesa la necessitat de llicència municipal i autorització per part de l'òrgan gestor del Parc la tala d'arbrat i 
vegetació en el tractament dels àmbits de protecció de les línies d'alta tensió requerirà l'elaboració d'un 
projecte tècnic. 
 
Aquest definirà el traçat en planta i secció de la línia de transport elèctric, i d'aquí es deduiran, segons el 
Reglament els àmbits de protecció en planta i secció i el tractament vegetal necessari, sia de prat, arbustatge, 
arbrat coronat o arbrat lliure. Com a criteri general, els contorns dels tractament vegetal no seran rectilinis 
sinó irregulars, a fi de reduir l'impacte paisatgístic. 
 
 Estarà prohibida la utilització d'herbicides ja que tots els sòls necessiten una protecció del mantell vegetal 
apropiada en cada cas. 
 
En les de nova creació, es tindrà en consideració l'alçada de les torres de suport, a fi d'evitar impactes de tala 
d'arbres innecessaris. 
 

Article 39.- Resta d’instal·lacions tècniques 
 
Pel que fa a la resta d’instal·lacions tècniques que inclouen abocadors i tractament i eliminació 
d'escombreries, el Pla no admet la possibilitat d’instal·lació en l'àmbit forestal. 
 
Tan sols s'admetrà l'ús de residus inerts per reomplir les àrees malmeses per les activitats extractives, amb la 
finalitat de restituir una topografia adient, i si s'efectua simultàniament la restauració vegetal prevista en la 
legislació vigent i segons criteris paisatgístics. 
 
 



 
 

 

Secció 3a - Disposicions específiques per a les zones naturals 
 
 

Article 40.- Definició 
 
1. Són aquelles en les quals s'estableix com a objectiu primordial la salvaguarda i reconstrucció d'un patrimoni 
natural valuós i de les funcions ecològiques que duu a terme. En elles el bosc es concep com a sistema natural 
complex en el que cal conservar tots els elements. 
 
2. Dins les zones naturals es troben àrees de protecció especial (a.p.e.), de vegetació singular (v.s.) i àrees 
agrícoles 
 
 

Article 41.- Aprofitament forestal 
 
1. En les zones naturals queda prohibida qualsevol explotació forestal basada en criteris econòmics, tant pel 
que fa a les finques de propietat pública com privada. S'efectuaran els corresponents plans tècnics per a la 
gestió forestal per millorar les condicions de les masses forestals. Pressuposa en termes general del 
manteniment del sotabosc i dels elements estructurals possibles per a la fauna i el desenvolupament de 
tasques de silvicultura de reconstitució on calgui. 
 
1. L'objectiu és assolir el possible bosc climàtic en cada indret segons les condicions de partida (sòl, vegetació 
existent, orientació, etc.). 
 
2. En les àrees de vegetació singular(v.s.) i en les àrees de protecció especial (a.p.e.) la vegetació quedarà 
plenament protegida i s'efectuaran només tasques de revalorització i desenvolupament natural. 
 
3. En qualsevol cas serà d'aplicació el que estipula l'apartat6 de l'article 26 de les presents Normes. 
 
 

Article 42.- Aprofitament ramader 
 
1. No s'admet la pastura a les zones naturals excepte en els casos i amb les condicions definits en els apartats 
1 i 2 de l'article27 d'aquestes Normes. 
 
2. A la resta d'àrees de les zones naturals únicament s'admetrà aquesta activitat en el cas que experiències o 
tècniques contrastades garanteixin que no es dificulta l'evolució del bosc en els termes expressats a l'article 
40.1 d'aquesta Normativa. 

Article 43.- Activitat agrícola 
 
1. En les zones naturals s'admet l'activitat agrícola localitzada únicament a la clariana del bosc. Associada a 
l'àrea de clariana sovint es troba l'edificació tradicional (t), definida en el Pla Especial com aquella d'interès 
arquitectònic o paisatgístic que correspon a una correcta estructura de colonització del territori que cal 
mantenir. 



 
 

 

 
L'activitat agrícola, en aquests casos, pot venir completada per altres usos compatibles amb l'entorn, sempre 
que l'activitat agrícola no desaparegui. 
 
Són exemple d'usos compatibles la instal·lació d'una granja (condicionada a la correcta depuració i eliminació 
de productes residual si a la idoneïtat de l'edificació), el manteniment d'un ramat (pastura limitada a àrees 
agrícoles), el lloguer i guarderia de cavalls (petites dimensions), els restaurants (condicionat als impactes 
provocats per l'excés de vehicles, a la mida de l'aparcament i a l'aprovació del projecte),les instal·lacions 
d'acolliment per al lleure (refugi de caminants i excursionistes, etc.) i d'altres usos relacionats amb el tipus de 
lleure propi d'aquestes àrees: elaboració i venda de productes naturals o artesanats, museu naturalista o 
tradicional, etc. 
 
2. La compatibilitat de l'ús i la idoneïtat de les instal·lacions complementàries que comporti seran controlades 
per l'òrgan gestor  del Parc i l’Administració urbanística competent. Aquests exigiran  condicions dirigides a 
dimensionar l'artificialització. Així, s’estableixen límits en el volum edificatori, l'alçada, estructura i materials 
de la nova construcció, la superfície edificada i l'àrea transformada: 
 
- El volum edificatori no podrà superar el 50% de l'estructura principal de l'edificació existent o l'edificabilitat 
atorgada a les àrees agrícoles quan sigui superior. 
 
- L'alçada de la nova construcció dependrà de les característiques de l'edificació existent. A títol orientatiu, 
prevaldrà l'estructura tradicional de planta baixa, un pis i golfes. 
 
- L'àrea edificada ocuparà com a màxim un 5% de la superfície de clariana. 
 
- L'àrea transformada (a més de l'edificació) no podrà superar el 10% de la superfície de la clariana ni el 5% 
de l'àrea ocupada pel conreu. Prevaldrà, per tant, la utilització de les àrees no conreades de la clariana. 
 
- Aquests límits han de considerar-se com a màxim i vénen condicionats a les consideracions paisatgístiques 
de 1 'indret que els poden reduir. 
 
- Els materials emprats seran de caràcter tradicional i coherent amb l'edificació actual i l'estructura de l'espai 
lliure de clariana. 
 
- S'exigirà també, si és necessari, l'adequació d'una infrastructura per a extinció d'incendis i d'altres mesures 
precautòries o correctores en relació a l'entorn. 
 
3. En el supòsit d'àrea agrícola en clariana sense edificació tradicional (t), no s 'admetrà altre ús que l'agrícola 
i les edificacions de suport associades a aquesta activitat amb les consideracions edificabilitat definides a 
l'article 56.6. 
 
En el supòsit contemplat a l'article 29.3, un cop expropiades, les àrees agrícoles podran destinar-se de nou a 
aquesta activitat o transformar-se en equipaments amb les condicions definides a l’article 45. 
 
 

Article 44.- Activitat de Lleure 
 
1. El tipus de lleure característic de les zones naturals es basa    en el respectuós gaudi dels seus valors 
naturalístics i paisatgístics. 



 
 

 

Emfasitza. doncs, l'ús del vianant mitjançant itineraris de   passejada senyalitzats, controlats i poc construïts, 
instal·lacions dirigides a la divulgació dels valors naturals (observatoris d'animals, itineraris de la natura. 
centres de documentació, informació i orientació al públic, cursos de natura, etc.). 
 
2. Serà possible també la passejada a cavall. però únicament   en alguns recorreguts que assenyalarà l'òrgan 
gestor del Parc per a aquesta finalitat. 
 
3. L'usuari haurà de respectar la prohibició de fer foc en  indrets no condicionats expressament, de practicar 
trial o Cross i de  dur a terme altres activitats perilloses, sorolloses o contaminadores. Així mateix, haurà 
d'atenir-se a les ordenances d'utilització  que regularan la recol·lecció amb criteris de preservació de la riquesa 
del medi natural, la redacció i aprovació de les quals serà promoguda per l’òrgan gestor del Parc. 
 
4. A l’interior de les àrees naturals s’assumeixen alguns indrets d estada que, en atenció al seu caràcter 
tradicional (Sant Medir, Santa Creu d'Olorda. Can Cerdà,...), poden tenir excepcionalment un nivell d'ús alt, 
segons les previsions fetes a les àrees de tractament específic (Títol IV d'aquestes Normes). Fora d'aquests 
només s‘admetran indrets de baixa intensitat d'ús i impacte mínim en nombre reduït (estrictament limitats a 
les àrees de tractament específic definides als plànols 1:10.000). 
 
 

Article 45.- Usos dotacionals 
 
Si l’ús agrícola desapareix s’admet un ús de tipus dotacional en les àrees agrícoles (clariana) amb edificació 
tradicional (t)  adequat a les característiques de l'indret. 
 
Aquest nou ús pot comportar un cert grau de transformació, sempre que es respecti l'estructura física de 
l'indret i l'edificació  existent: 
 
-  El volum de l'edificació dotacional podrà, com a màxim,  superar el 50% de l'estructura principal de 
l'edificació existent. 
 
- L'estructura serà de planta baixa, un pis i golfes, amb edificabilitat de 0,01 m2 sostre/m2 de sòl de l'àrea 
agrícola (si és  superior a l'anterior). 
 
- L'ocupació de l'edificació en clariana serà com a màxim igual ,al 5% de la seva superfície. 
 
- La transformació de 1 'espai obert com a àrea urbanitzada per a aparcament, esports, vials, etc. no 
sobrepassarà un 30%. Es mantindrà la resta com a espai lliure enjardinat. 
 
Són acceptables les transformacions en equipaments sanitaris, assistencials, culturals, vinculats a la gestió del 
Parc o al lleure, de baixa intensitat. 
 
El desenvolupament d'aquesta activitat es farà mitjançant Pla Especial, per la via de l'article 43.3 de la Llei del 
Sòl, previ informe favorable de l'òrgan gestor del Parc. 
 
 

Secció 4a - Disposicions específiques per a les zones seminaturals 
 



 
 

 

 

Article 46.- Definició 
 
Són aquelles en les quals és prioritària la conservació del bosc com a paisatge. S'hi remarca la preservació 
d'enclavaments singulars de vegetació (alzina, roure, bosc de ribera), així com indrets específics amb elements 
florístics de vàlua singular (v.s.)que han de tenir una protecció equivalent a la de les zones naturals. 
Aquestes zones tenen capacitat per assolir un ús de lleure més intens que les naturals, però cal distingir entre: 
 
SNp - Àrees en les que el paisatge correspon més clarament al d'un parc organitzat en àmbit forestal i en els 
quals el paisatge urbà es més clarament imbricat. 
 
SNr - Àrees on el paisatge correspon a un caràcter marcadament rural, en el qual les àrees forestals es troben 
connexes a importants àrees agrícoles, no només com a mas i clariana sinó com a àrees externes i, en alguns 
casos, homogènies. 
 
 

Article 47.- Aprofitament forestal 
 
1. Només s'admet l'explotació forestal en finques de propietat privada, segons la legislació vigent i les 
condicions fixades per l’òrgan gestor del Parc, per tal que l’explotació no comprometi la  persistència de la 
massa forestal. 
 
2. En les àrees de vegetació singular, aquesta quedarà plenament protegida i s'efectuaran només tasques de 
revalorització i desenvolupament habitual. 
 
3. En qualsevol cas es desenvoluparan els plans tècnics o projectes corresponents i serà d'aplicació el que 
estableix l'apartat  6 de 1 article 26 de les presents Normes. 
 
 

Article 48.- Aprofitament ramader 
 
En les zones seminaturals s'admetrà la pastura en els indrets adequats (prats i brolles a mantenir, arbredes 
amb prat al sotabosc etc.), a més de en els casos i en les condicions definits als apartats' 112 de l'article 27 
d'aquestes Normes. Quedarà prohibida totalment aquesta activitat on existeixi risc d'erosió i en les àrees de 
vegetació singular. 
 
 

Article 49.- Activitat agrícola 
 
1. En les zones seminaturals els criteris són idèntics que a les zones naturals, definits a l'article 43 d'aquestes 
Normes. 
 
2.  A més, en determinades àrees, no assenyalades com a agrícoles als plànols 1:10.000 (6 a 12.1), però en 
les que s'hi desenvolupi dita activitat, aquesta podrà legitimar-se mitjançant1 elaboració d'un Pla Especial 
que, d'acord amb els criteris definits per a les zones agrícoles (art. 56), estableixi definitivament l'àrea de 



 
 

 

conreu (forma, organització) i els mecanismes correctors a aplicar. Els horts marginals situats en aquestes 
zones no legítim en un planteig com l'anterior i han de desaparèixer. 
 
3. En el supòsit contemplat a l'article 29.3, un cop expropiades, les àrees agrícoles podran destinar-se de nou 
a aquesta activitat o transformar-se en equipaments en les condicions definides en l'article 45. 
 
 

Article 50.- Activitat de lleure 
 
1. La capacitat d'acolliment per al lleure de les zones seminaturals es tradueixen una accessibilitat rodada 
important, degudament distribuïda en passejo de vianants estructurats, àrees d'estada, itineraris a cavall, etc. 
 
2. En les àrees SNp els indrets d'estada són freqüents i tenen una elevada intensitat d'ús. En les àrees 
elevades i carenes el seu caràcter serà de mirador, mentre que les activitats de pícnic i restauració es 
localitzaran als indrets arrecerats. 
 
Tindran cabuda en aquestes zones circuits de bicicletes i esportius (footing, etc.), itineraris a cavall (que se 
situaran fora de les zones SNp* (plànol 5.3), reservades a vianants. i on els cavalls seran admesos només 
excepcionalment) i altres activitats (aeromodelisme, estels, etc.), segons el que defineix l'article 44.2 
 
3. En les zones SNr predomina l'ús de passejada a peu i a cavall i, tot i que els indrets d'estada poden ser 
nombrosos, seran generalment menys estructurats. També poden reservar-se, per part de l'òrgan gestor del 
Parc previs els estudis de compatibilitat necessaris, alguns indrets de petita dimensió per a la realització 
esporàdica d'activitats incompatibles amb les altres àrees (trial, etc.). 
 
4. Les àrees de lleure proposades apareixen puntejades als   plànols 1:10.000 6 a 12.1 i 2. L'òrgan gestor del 
Parc pot definir nous indrets suggerents on desenvolupar projectes d'ús, d'acord   amb el que estableix 
l'article 61.4 d'aquestes normes. 
 
5. La normativa de comportament per a l'usuari de les zones seminaturals estarà basada en la informació i la 
recomanació i serà  recollida a les ordenances d'utilització, la redacció i aprovació de  les quals serà 
promoguda per l'òrgan gestor del Parc. 
 
 

Article 51.- Usos dotacionals 
 
Serà d'aplicació els mateixos criteris establerts a l'article 45  per a les zones naturals. 
 
 

Secció 5a - Disposicions específiques per a les zones agrícoles 
 
 

Article 52.- Definició 
 



 
 

 

Són aquelles en què el paisatge agrícola és predominant i estructura tota l'àrea. També inclouen vegetació de 
fondalada i turons i retalls de bosquets que l'enriqueixen visualment sense desvirtuar la caracterització de 
l'àrea. El seu valor paisatgístic i pel que fa a la fauna, ecològic és molt notable i cal emfasitzar la seva 
protecció i el seu enfortiment. 
 
 

Article 53.- Aprofitament forestal 
 
L'explotació forestal en zones arbrades i finques de propietat privada és admesa però està subjecta, a més 
dels criteris establerts per a les zones seminaturals, a les condicions paisatgístiques i a les pròpies limitacions 
de 1 'indret, d 'acord amb els criteris establerts al capítol 3.4.3 de la Memòria del Pla Especial. 
 
 

Article 54.- Aprofitament ramader 
 
En les zones agrícoles s'admet l’activitat ramadera, que hi és idònia, en les mateixes condicions que en les 
zones seminaturals (article 48). 
 
 

Article 55.- Activitat de lleure 
 
Les zones agrícoles són en general poc idònies per a les  activitats de lleure, que resulten sovint incompatibles 
amb l'explotació agrària. Malgrat això, existeixen àrees no conreades de  l'entorn dels camps i amb dimensió 
suficient que poden resultar  adequa4es com a indret d'estada. El Pla les defineix als plànols  1:10.000 i 
aquesta definició com a àrees de tractament específic en  legitima l'expropiació per aquests usos. 
 
Alhora, el desenvolupament del Parc en podrà incloure de  noves, segons el que estableix l'article 61.4 
d'aquestes normes. 
 
 

Article 56.- Activitat agrícola 
 
1. En les zones agrícoles. l'activitat agrícola és la definitòria i es desenvoluparà en els indrets definits com a 
tals segons l'apartat 1 de l'article 29, amb les limitacions establertes als apartats següents. 
 
S'hi podran desenvolupar tots els cultius tradicionals (cereals, fruiters, horts,...) i també els de flors i plantes 
ornamentals. 
 
2. No totes les àrees dins de zones agrícoles són susceptibles d'ésser conreades i en els plànols 1:10.000 
s'han subratllat en les zones agrícoles aquelles àrees més significatives, sense conreu i amb tractament 
paisatgístic. En algunes parts especialment idoni es d'aquestes es preveu la utilització com a indrets d'estada 
per al lleure. 
 



 
 

 

3. A més d'aquestes àrees reflectides als plànols quedaran sense conrear els terrenys situats en pendents 
superiors al 25%, els fondals, els turons dominants i els indrets on s'hagin configurat nuclis de vegetació amb 
suficient entitat (formacions denses amb   cobertura de l'estrat arbori superior al 50%). 
 
4. En pendents inferiors al 25% caldrà garantir que no hi hagi  pèrdua de sòl per erosió mitjançant la 
constitució de feixes amb  marges de materials tradicionals i amb qualitat paisatgística. 
 
5. Només s' admetran excepcionalment conreus en fondals o  en terrenys de pendent fort si s'apliquen 
solucions tècnicament  correctes i l'impacte en el paisatge és molt petit. Excepcionalment  s'admetran 
conreus: 
 
- En pendents superiors al 25% quan s'apliquin solucions  amb feixes de menys de 2,5 m d'alçada, 
construïdes amb materials  tradicionals. Caldrà valorar l'impacte paisatgístic. 
 
- En fondals, quan s 'apliquin solucions tradicionals d'afeixat amb marges de no més de 2,5 m d'alçada i amb 
correcta  desviació de la riera o torrent, amb garanties que no hi hagi riscos  d'erosió i d'acumulació de terres 
aigües avall i que el paisatge de l'indret no quedi afectat. 
 
- En àrees amb nuclis de vegetació natural, si la dimensió d'aquesta és petita i les característiques 
paisatgístiques de l'indret no resulten perjudicades. 
 
6. Les àrees agrícoles disposaran de edificabilitat (equivalent a la que el PGM atorga a aquestes) de 0,01 m2 
sostre/m2 sòl per a edificacions vinculades al conreu, incloent els usos pecuaris però no els usos industrials 
agropecuaris i independents. 
 
L'ús residencial d'habitatge unifamiliar del treballador agrícola només s'admetrà a partir de les parcel·les 
mínimes de 20.000 m2 per a conreu de regadiu i de 50.000 m2 per a secà (equivalent a les definides pel 
PGM). 
 
Les construccions podran ocupar com a màxim l' 1,5% de la superfície de la parcel·la i la seva alçada 
reguladora màxima serà d' 11,6 m (article 152 de les NNUU). 
 
Serà d'aplicació l'article 154 de les NNUU del PGM. Com a criteris generals en el nostre cas els materials de 
coberta seran teules   o a la catalana. Les parets de tancament seran o de pedra i morter   o arrebossades 
amb colors discrets. La forma. corresponent a la de les construccions rurals tradicionals. 
 
En les autoritzacions per a l'edificació prevaldran els criteris d’integració en el paisatge (adequació als 
pendents, localització   adequada, relació amb la vegetació, etc.). 
 
L'estructura tradicional de parcel·la definida als plànols 6 a 12/7 no podrà subdividir-se per sota dels límits 
establerts en aquest  apartat. 
 
7. Quan hi hagi edificació tradicional (t), la importància de vitalitzar-la permet plantejar usos complementaris 
que enforteixin la conservació de l'activitat de conreu. En aquest sentit s'admet la  possibilitat d'usos com 
hípiques, restaurants, bars, hivernacles o inclòs àrees de picnic, sempre i quan la transformació no sobrepassi  
els límits següents: 
 
- La transformació en aparcaments o en àrees d'estada no podrà sobrepassar el 5% de l'àrea de conreu. 
 



 
 

 

-  L’edificació tradicional podrà completar-se amb un increment del 50% del nucli originari, o bé exhaurint 
edificabilitat de l'àrea agrícola de la seva propietat, segons l'apartat anterior. 
 
En qualsevol cas, el desenvolupament d'aquestes activitats estarà subjecta a l'autorització dels propietaris 
afectats per la possible pressió ciutadana i a la de l'òrgan gestor del Parc. 
 
8. En el supòsit contemplat en l'article 29.3, i un cop siguin expropiades les àrees agrícoles, aquestes seran 
posades novament en servei, o reforestades per tal de recuperar espai forestal, o bé s’utilitzaran per emplaçar 
equipaments o instal·lacions necessàries per al Parc que siguin congruents amb el paisatge agrícola(vivers, 
granja-escola, indret de lleure, etc.). 
 
 

Article 57.- Usos dotacionals 
 
En les zones agrícoles (no qualificades d'equipament pel PGM) la transformació a l'ús dotacional serà 
adequada al context paisatgístic (viver, granja-escola, etc.) amb les característiques i  paràmetres establerts a 
l'article 56. 
 
 

Secció 6a - Desenvolupament de les zones 
 
 

Article 58.- Plans Especials i unitats geogràfiques 
 
1. El desenvolupament de les zones per a la precisió i ajust  cartogràfic dels seus continguts a escales 1:5.000 
ol.-2.000 i per  a la incorporació de determinacions compatibles i no explicitades en el Pla Especial (xarxa 
viària,  àrees de tractament específic i delimitació d'àrees de conreu) es' farà mitjançant Pla Especial. 
 
2. El desenvolupament d'aquestes zones es podrà fer abastant diferents unitats geogràfiques (apartat 3.6 de 
la Memòria): 
 
a) Els sectors del Parc de Collserola (plànol 5.9) que agrupen en grans unitats geogràfiques zones homogènies 
o de característiques diferenciades; s'expliquen en el context d'aquestes unitats més àmplies (els sectors) amb 
sentit geogràfic, per tal que la descripció sigui suficientment funcional i clara i que hom pugui considerar, a 
més del significat que té cada àrea per les característiques pròpies, les interaccions i relacions que tenen lloc 
en raó del veïnatge entre zones diferents. 
 
b) Les zones i subzones (plànol 5.3) que defineixen àmbits d'iguals característiques normatives. 
 
c) Els àmbits de desenvolupament (plànol 5.10) que agrupen, en unitats geogràfiques menors que els sectors, 
subzones diferents que per la seva localització geogràfica admeten un tractament funcional i paisatgístic 
integrat. 
 
 



 
 

 

TÍTOL IV .-  Àrees de tractament específic.  Àmbits de tractament paisatgístic 
 
 

Article 59.- Definicions 
 
1. Dins de l'àmbit del Parc i en relació a les zones definides al Parc de Collserola en el capítol anterior 
d'aquestes Normes, el Pla defineix unes àrees singulars en les quals el tractament no pot ser únicament de 
tipus forestal. Es tracta d'aquells indrets on el Pla preveu una superior utilització, sia quantitativa (nombre de 
persones) o qualitativa (intencional) referida bàsicament al lleure passiu. Aquestes àrees necessiten un 
tractament específic tant pel que fa a l'organització i construcció de l'espai com en relació als elements del 
paisatge que cal revaloritzar i potenciar. Aquestes àrees queden definides en els plànols escala 1:10.000 
d'Ordenació i Gestió (6 a 12.1) (per sectors) i 1:25.000 d'Ordenació i Gestió (5.1). 
2. Aquestes àrees de tractament específic, conjuntament amb àrees agrícoles que s'hi troben associades i part 
dels nuclis urbans que les relacionen, conformen el que el Pla anomena àmbits de tractament paisatgístic del 
Parc. 
 
Aquesta associació en àmbits permet llegir molt clarament el plànol 5.4 a escala 1:25.000 (Àmbits de 
tractament específic...)l'estructura general que es proposa per al Parc i que integra els elements significatius 
en termes paisatgístics i d'ús. 
 
 

Article 60.- Caracterització 
 
1. La caracterització s'ha fet de forma detallada als plànols d Ordenació i Gestió. Esquemes, a escala 1:10.000 
(6 a 12 2) amb definició de les característiques i del sentit general de cadascuna d elles. 
 
En la descripció detallada d'aquestes àrees s'ha subratllat l’interès que tenen (d'índole paisatgística. d'entorn 
d'edificis historico-artístics, etc.) pel caràcter lineal o d'estada, el seu valor segons la posició (carena, 
fondal,...) i les propostes que s'hi fan (àrees d estada amb caràcter de descans, picnic on pot  ser 
desenvolupat el dinar festiu. amb o sense foc organitzat, segons criteris de gestió, àrees d'acampada, 
observació d'ocells, etc) que   son les que poden desenvolupar-se en aplicació d'aquest Pla  .especial. 
 
2. Dins d'aquestes àrees, i segons el sentit de cadascuna  d elles, es preveu la localització de petites 
edificacions auxiliars com aixoplucs, miradors, elements d'observació d'ocells fogons  quioscs, sanitaris i s 
'estableix per a la seva realització una edificabilitat màxima de 0,01 m2 sostre/m2 sòl. 
 
3 En el conjunt de les àrees de tractament específic han estat  subratllades aquelles que corresponen als 
elements estructuradors principals del Parc, que s'anomenen parcs (vegeu plànols 1:25.000 5.4 i 1:10.000 6 a 
12.1-). Corresponen a indrets més organitzats (s’anomenen "fortament organitzats") pel que fa a la 
intervenció en les passejades, replans o terrasses d'estada. edificacions auxiliars etc. i atès a la seva utilització 
més intensa .s'hi preveu la possibilitat d edificacions culturals (museus...) o recreatives (restaurants 
berenadors, etc.) que recolzin un índex edificabilitat màxim de 0,025m2 sostre/m2 sòl, com a concentració en 
aquestes àrees d’edificabilitat admesa pel PGM (0.01) referida a parcel·les d'àmbit superior. 
 
4. S 'han definit també com a àrees de tractament específic els Cementiris Comarcals, amb les condicions de 
desenvolupament definides a l'article 20 d'aquestes Normes. 
 



 
 

 

5. Finalment, el Pla defineix les àrees de tractament específic situades en les àrees de protecció especial com a 
estructuradors del Parc, si be, en aquest cas, no ho són en funció de la intensitat d utilització del grau de 
construcció sinó del paper primordial que tenen en relació al Parc. 
 
6. Cal entendre les xifres definides per a l'edificabilitat com a límits orientatius màxims, que no cal exhaurir en 
absolut Cal fer prevaler el sentit de les àrees i la idoneïtat paisatgística de la intervenció per sobre del límit 
quantitatiu. 
 
 

Article 61.- Desenvolupament 
 
El desenvolupament de les àrees de tractament específic es podrà fer mitjançant: 
 
1. Projectes d'obres ordinàries, quan es tracti d'obres de   condicionament d'itineraris. de petits indrets, fonts. 
replans d'estada, etc. 
 
2. Projectes d'urbanització, quan aquelles s'abordin globalment i coincideixin amb els criteris i l'àmbit definits 
per a aquestes   en els plànols 6 a 12.2 (Ordenació Gestió. Esquemes). 
 
3. Plans Especials, quan es tracti: de les àrees anomenades parcs "fortament organitzats", de les àrees de 
tractament específic en àrees de protecció especial o dels cementiris comarcals amb  desenvolupament total 
d'aquestes. Si es tracta d'obres de les  definides a l'apartat 1 d'aquest article, el seu desenvolupament serà  
mitjançant Projecte d'obres ordinàries. 
 
4. Quan existeixin indrets d'especial interès paisatgístic o  arquitectònic i de dimensió reduïda (inferior a mitja 
ha) el caràcter  dels quals justifiqui el seu condicionament per a la visita i el lleure  (sense haver estat definits 
com a àrees de tractament específic en el Pla Especial), es podrà incloure com a tal (àrea de tractament 
específic) mitjançant Pla Especial per la via de l'article 43.3 de la Llei del Sòl i d'acord amb el caràcter de la 
zona. Per aquest motiu es podran realitzar actuacions del tipus definit a l'article 60.2 de les Normes del Pla 
Especial. 
 
 

TITOL V .- Xarxa viària i transport públic 

 

CAPÍTOL PRIMER .- XARXA VIÀRIA 
 

Secció 1a - Disposicions generals 
 
 

Article 62.- Categories i relació amb el PGM 
 



 
 

 

Dins l'àmbit del Parc de Collserola, la seva xarxa viària no és independent de la que configura l'àrea 
metropolitana. Segons les seves característiques, el Pla Especial planteja les següents categories: 
 
- Xarxa arterial metropolitana. 
- Xarxa del Parc. 
 
 
 
 

Article 63.- Xarxa arterial metropolitana 
 
Pel que fa a la xarxa arterial metropolitana, aliena al Parc, s'estableixen recomanacions i propostes amb 
caràcter d'Avanç de Pla (explicitades a l'apartat 5.2 de la Memòria) de no desenvolupament de les proposades 
al PGM, amb propostes alternatives que el Parc assumiria sense conflictes. 
 

Secció 2a - Xarxa viària del Parc 
 
 

Article 64.- Vies frontereres 
 
Via de Ronda. La gestió posterior definirà el seu caràcter (últim carrer de la ciutat, via de servei o passejada 
per a vianants corriol). 
 
Serà el planejament de les àrees urbanes de frontera el que  definirà el seu caràcter. Des del planteig d'aquest 
Pla Especial, pot arribar a ésser una via rodada, desenvolupable segons hipòtesis de  traçat definides als 
plànols 6 a 12.1. Els plànols d'Esquemes per  sectors (6 a 12.2) defineixen hipòtesis mínimes. 
 
 

Article 65.- Vialitat urbana i estructuradora del Parc 
 
El Pla planteja dos nivells de definició de la vialitat segons les  seves característiques: 
 
1. Primària: 
Es tracta de la xarxa interurbana dels nuclis exteriors a la Serra que tenen un cert grau d’importància, sobre la 
qual es recolza l’accessibilitat als nuclis urbans a l'interior del Parc. A l’hora correspon a la xarxa primària de 
distribució de l’accés rodat al propi Parc. 
 
Caldrà entendre aquestes vies amb seccions de via per al trànsit rodat de 5 a 6 m i possibles voreres per al 
recorregut ciclista de lleure. 
 
2. Secundària: 
Correspon a aquelles vies que uneixen nuclis urbans exteriors al Parc de menor entitat que els anteriors (com 
el cas del Papiol-Valldoreix) o bé a les que donen suport a la comunicació amb els nuclis d'urbanització de 
l'interior de la Serra. 
 



 
 

 

En general s'entenen amb secció que admet la convivència vehicle-vianant, atesa la menor velocitat i 
importància de trànsit que tenen. 
 
 

Article 66.- Vialitat pròpia del Parc 
 
Correspon a les vies d'utilització i caràcter exclusiu del propi Parc. El Pla en distingeix dos tipus: 
 
1. Les vies alternatives: 
 
Es tracta de vies que, segons la gestió posterior del Parc no   poden desenvolupar-se com a rodades, formant 
xarxa amb la resta o be només d'accés als indrets o tan sols per a vianants. El conjunt   d aquestes constitueix 
el desenvolupament màxim de xarxa de 
 distribució rodada d'ús públic en .el Parc. 
 
EI Pla Especial defineix en la seva Memòria el caràcter de  cadascun dels tipus per orientar-ne la gestió: 
 
a) Vies de separació de les àrees agrícoles homogènies de les àrees forestals. 
 
b) Vies de separació d'àrees amb diferent valor de naturalitat.. 
 
c) Vies de completat de xarxa a l'interior d'àrees de la Serra. 
 
d) Vies de separació per les valls de la Serra i en cul-de-sac. 
 
e) Vies de vorejat dels nuclis urbanitzables a l'interior del Parc. 
 
La secció d'aquestes vies no pot ser important; oscil·larà entre els 3m mínim amb eixamplaments, fins als 6 m 
en els casos mes estructurats. Cal contemplar la compatibilitat de la passejada amb la circulació rodada, 
mitjançant modificacions de la secció. 
 
En els esquemes per sectors (6 a 12.2) s’ha reflectit l'estadi de fase mínima (vies rodades només les de tipus d 
i e), complementant les vies estructuradores del Parc amb la hipòtesi conservadora Es desenvolupen les vies 
del Parc en la seva visió d'accés en cul-de-sac i es deixa la resta com a vies de passejada i servei. 
 
2. Vies només de passejada per a vianants: 
 
Aquestes vies, reflectides als plànols resum, tenen el paper d’itinerants estructuradors per a vianants a 
l'exterior del Parc no corresponen a una hipòtesi de secció uniforme, sinó més aviat de sentit de recorregut. 
Malgrat tot això moltes d'elles poden tenir un paper per a la prevenció d'incendis i d'accés a determinades 
instal·lacions o edificis. 
 
Caldrà contemplar aquests itineraris estructuradors definint   la resta de vies de servei per a prevenció 
d'incendis, i amb la tria de   corriols de passejada. 
 
Aquestes vies a precisar per zones, sectors o àmbits geogràfics, amb caràcter de passejada, vehicles de servei i 
accés a instal·lacions o edificis privats i públics, tindran un control de porta   amb clau per evitar l’accés públic, 
mantenint però, l'accés dels propietaris de sòl d'aquests sectors. 
 



 
 

 

El Pla Especial és l'instrument legitimador del control d'aquests camins. 
 
 
 

Article 67.- Desenvolupament de la xarxa viària del Parc 
 
1. El desenvolupament de la xarxa viària rodada assenyalada  als plànols(l:25.0005.5il:10.0006al2.1)es podrà 
fer mitjançant  projectes d'urbanització, si aquests respecten el sentit general del  traçat (origen-destí, 
directrius de la traça). S'admetran petits ajustos del traçat amb la finalitat d'adequar-se millor a la topografia 
de  respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal, cultural,  etc.), de millorar l'impacte en el paisatge 
i de millorar cruïlles o nusos, etc. Els projectes incorporaran l'explicació i argumentació del traçat definitiu, de 
les seves característiques i de la idoneïtat del seu desenvolupament en relació a les àrees de tractament 
específic i el caràcter de les zones. 
 
2. Si a la vialitat rodada que es planteja desenvolupar no està recollida als plànols del Pla Especial, es 
requerirà tràmit de modificació del Pla on es defineixi el sentit, traçat i característiques d aquest nou vial amb 
justificació de les raons ineludibles que plantegen el seu desenvolupament i la seva coherència amb els 
objectius i determinacions d'aquest Pla Especial, explicitats en el caràcter de les zones segons naturalitat i ús, 
àrees de tractament específic i xarxa viària. 
 
3.  Els vials de passejada per a vianants previstos al Pla Especial i de realització “ex novo” necessitaran un 
projecte d’urbanització. Quan es tracti de traçats no definits al Pla Especial, el projecte no definirà el seu 
sentit, que caldrà que estigui d’acord amb el caràcter de les zones, integració paisatgística, necessitat de la 
seva execució, etc. 
 
4.  Quan es tracti d’adequació de vials de cadastre o existents que no puguin ser substituïts per d’altres ja 
condicionats, es podran desenvolupar mitjançant projectes d’obra ordinària, que argumentaran la seva 
conveniència i necessitat. 
 
5.  Es podran precisar més exactament, mitjançant Pla Especial per la via de l’article 43.3 de la Llei del Sòl, els 
vials definits als apartats anteriors 3 i 4 pels diferents àmbits de desenvolupament del Pla. 
 
 

CAPÍTOL SEGON .- EL TRANSPORT PÚBLIC 
 
 

Article 68.- Transport públic 
 
El Pla Especial proposa la localització d'una nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de l'alçada de Can 
Busquets. 
També admet la implantació d'un accés mecànic (tipus funicular o d'altres) des de Barcelona Nord al parc de 
Can Ferrer. 
 
 



 
 

 

Article 69.- Desenvolupament 
 
La infrastructura de transport públic amb estructura fixa que es planteja com de possible desenvolupament 
necessitarà també de Pla Especial que plantegi la seva necessitat en funció de les àrees a desenvolupar i que 
incorpori estudis alternatius per a l'elecció de l'opció de menor impacte paisatgístic i en el medi natural. Això 
sense perjudici de la legislació específica en la matèria. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els terrenys qualificats pel PGM com a Rústic protegit de valor agrícola (24). Lliure permanent (26) i les 
qualificacions de Parc Forestal (28 i 29) que estan en tràmit de modificació per passar a tenir totes elles la 
qualificació de Parc Forestal de conservació(27) quedaran sotmesos, mentre no es produeixi la seva aprovació 
definitiva, al règim que el PGM estableix per a cada cas. Seran, però, d'aplicació aquelles determinacions del 
Pla Especial que no contradiguin les prescripcions que estableix el PGM. 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera: 
Per regular l'ús, la freqüentació i la recol·lecció de diferents materials (animals, vegetals o minerals) per part 
de l'usuari en el Parc no previstos en aquestes Normes l'òrgan gestor del Parc elaborarà i sotmetrà a 
l'aprovació dels organismes competents, en el termini de dos anys des de la data de l'aprovació definitiva 
d'aquest Pla Especial, les corresponents Ordenances per a l'usuari. 
 
Segona: 
En el termini de dos anys a comptar des de la data de l'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial, l'òrgan 
gestor del Parc promourà davant els organismes competents, per a la totalitat o part de l'àmbit del Parc de 
Collserola, la declaració d'aquells règims cinegètics especials previstos a la Llei 1/70 de 4 d'abril reguladora de 
la caça que, d'acord amb els estudis faunístics realitzats i el que estableix l'article 28 d'aquestes Normes en 
relació amb l'objecte d'aquest Pla (definit al seu article 2), es consideri adequat. 
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3.3.6 Sector est 
3.3.7 Sector central 
 
3.4.  Tipificació detallada de les zones 
3.4.1 Zones naturals 
3.4.2 Zones seminaturals 
3.4.3 Zones agrícoles 
3.4.4 Relacions amb el PGM - Validesa de les determinacions 
3.4.5 Validesa de les determinacions en matèria de gestió natural 
 
3.5  Elements construïts 
3.5.1 Els nuclis residencials a l'interior de l'àmbit del Parc 
3.5.2 Àrees industrials 
3.5.3 Edificacions aillades dins del Parc 
3.5.4 Equipaments 
3.5.5 Instal.lacions de serveis tècnics 
3.5.6 Cementiris metropolitans 
3.5.7 Elements normadus generals 
3.6  Desenvolupament i aplicació del Pla 
 
 
4. ELPARC COM A PROJECTE: 
 
LES AREES DE TRACTAMENT ESPECÍFIC. 
ELS ÀMBITS DE TRACTAMENT PAISATGÍSTIC 
 
4.1. Les àrees de tractament específic 
4.2. Els àmbits de tractament paisatgístic 
4.3. Caracterització de les àrees de tractament específic 
4.4. Les principals àrees de tractament específic 
4.4.1 Parcs de la Riera de Vallvidrera, Vallvidrera-Vil.la Joana, Pantà de Vallvidrera 
4.4.2 Parc del Tibidabo 
4.4.3 Parc de Can Ferrer 
4.4.4 Parc del Puig d'Olorda 
4.4.5 Parc dels Turons de Can Pasqual 
4.4.6 Parc del Torrent d'en Llobet 
4.4.7 Reserva natural de la Font Groga 
4.4.8 Àrea de Protecció Especial. La Rierada-Can Bosquets 
4.4.9 Parc de contorn 
4.4.10 Els cementiris comarcals 
4.4.11 Consideracions finals 
 
4.5. Desenvolupament de les àrees de tractament específic 
 
4.6. Relacions amb el PGM. Validesa de les determinacions 



 
 

 

 
5. LA XARXA VIÀRIA 1 EL TRANSPORT PÚBLIC 
 
5.1. Introducció 
 
5.2. La xarxa arterial metropolitana 
5.2.1 Definicions del Pla Especial 
5.2.2 Validesa de les definicions del Pla Especial 
 
5.3. La xarxa viària del Parc 
5.3.1 Introducció 
5.3.2 Característiques generals 
5.3.3 L'accessibilitat al Parc. Vies exteriors i de frontera 
5.3.4 La vialitat interurbana i estructurant del Parc 
5.3.5 Xarxa viària pròpiament del Parc 
5.3.6 Relacions amb el PGM 
5.3.7 Desenvolupament de la xarxa viària del Parc 
 
5.4. El transport públic 
 
6. ÀMBITS I VALIDESA DE LES 
DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL 
 
6.1. Introducció 
6.1.1 Relacions amb el PGM 
 
6.2. Àrees de desenvolupament urbà. Validesa de les definicions 
6.2.1 Definicions 
6.2.2 Validesa de les definicions en relació al PGM 
 
6.3. Àrees qualificades de xarxa viària bàsica 
 
6.4. Àrees qualificades d'equipaments i sistemes de serveis tècnics 
 
6.5. Els nuclis urbans a 1 'interior de 1 'àmbit del Parc 
 
6.6. La resta de qualificacions del PGM 
 
6.7. La gestió natural. Validesa de les determinacions 
7. LA GESTIÓ DEL PARC 
 
7.1. Introducció. Necessitat d'un organisme gestor del Pare 
 
7.2. Situació actual: el Patronat Metropolità del Parc de Collserola 
 
7.3. Els àmbits de gestió 
7.3.1 Les àrees de gestió urbana 
7.3.2 Les àrees de gestió vinculades al Parc 
7.3.3 Els cementiris comarcals 
 



 
 

 

 
8. NORMES ÜRBANÍSTIQUES 
 
Títol 1 - Disposicions generals 
Capítol Primer - Naturalesa i abast del Pla 
Capítol Segon  - La gestió del Pla 
 
Títol II - Determinacions de caràcter paisatgístic d'aplicació a les àrees dins de l'àmbit del Parc no qualificades 
de Parc Forestal 
 
Títol III- Determinacions d'aplicació a les àrees de Parc Forestal 
Capítol Primer - Norma Preliminar 
Capítol Segon  - Zones segons naturalitat i ús i elements construïts 
 
Títol IV - Àrees de tractament específic. Àmbits de tractament paisatgístic 
 
Títol V - Xarxa Viària i Transport Públic 
Capítol Primer - Xarxa Viària 
Capítol Segon  - El Transport Públic 
 
9. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
9.1. Introducció 
9.1.1 Caràcter de l'estudi econòmic i financer 
9.1.2 Nivell d’actuació 
9.1.3 El finançament del Pla 
9.1.4 Despeses de manteniment 
9.1.5 Capitulat d'inversió 
 
9.2. Adquisició del sòl 
9.2.1 Aspectes generals 
9.2.2 Definició de categories de sòl 
9.2.3 Definició d'entorns d'actuació 
9.2.4 Distribució de la propietat pública i privada 
9.2.5 Problemàtica de la valoració 
9.2.6 Escenaris d'actuació 
9.2.7 Criteris d'actuació 
 
9.3. Adquisició i adequació d'edificacions 
9.3.1 Aspectes generals 
9.3.2 Definició d'entorns d'actuació 
9.3.3 Valoració 
9.3.4 Criteris d'actuació 
 
9.4. Àrees de tractament específic 
9.4.1 Aspectes generals 
9.4.2 Nivells d'intervenció 
9.4.3 Àmbits de tractament 
9.4.4 Valoracions 
9.4.5 Criteris d'actuació 



 
 

 

 
9.5. Tractaments forestals 
9.5.1 Aspectes generals 
9.5.2 Reforestació 
9.5.3 Arranjament forestal 
9.5.4 Eliminació d'elements marginals 
9.5.5 Valoració global 
 
9.6 Xarxa Viària 
9.6.1 Aspectes generals 
9.6.2 Nivells i característiques del viari 
9.6.3 Valoració 
9.6.4 Criteris de gestió 
 
9.7. Valoració global i finançament 
9.7.1 Definició d'un entorn raonable de cost 
9.7.2 Participació d'altres agents 
9.7.3 Desenvolupament de les inversions 
9.7.4 Manteniment i gestió 
 



 
 

 

 

ANNEX 2- Documentació Gràfica del Pla 
 
DOCÚMENTACIÓ GRÀFICA DEL PLA ESPECIAL 
 
La documentació gràfica que configura el Pla Especial es  presenta a través de dos grans capítols: 
 
1. INFORMACIÓ 
 
Correspon als plànols de la Proposta d'Ordenació i Gestió de  maig de 1985, completats i en alguns casos 
corregits. Són plànols a 1/25.000 del conjunt de l'àmbit d'estudi; en queden reflectits els trets bàsics dels 
elements que incideixen en el Parc de Collserola. 
 
2. PROJECTE 
 
Correspon als plànols on es reflecteixen les determinacions del Pla Especial. 
 
Estan subdividits en tres grans apartats que són: 
 
- Plànols resumits i temàtics a escala 1/25.000 pel conjunt del Parc. Sèrie 5. 
- Plànols per sectors, a escala 1/10.000, de projecte; que per una millor comprensió, inclouen documentació 
d'informació que permet el contrast del projecte amb la situació actual. Sèrie 6 a 12 
- Plànols de projectes específics per temes, amb caire il·lustratiu dels tipus d'intervenció que es proposen de 
cada un dels aspectes. Sèrie 13. 
 
 
PLÀNOLS D'INFORMACIÓ (Escala: 1/25.000) 
 
1.1. Plànol de situació 
1.2. Àmbit d'estudi. Límit de Parc Forestal 
2.1. Litologia 
2.2. Estructura de carenes i rieres 
2.3. Relacions de dominació en el paisatge 
2.4. Espai forestal 
2.5. Formacions arbustives 
2.6. Formacions herbàcies 
2.7. Espais agrícoles 
2.8. Àrees denudades 
2.9. Paisatge vegetal 
2.10. Grau d'artificialització de la vegetació 
2.11. Estabilitat del substrat edàfic 
2.12. Poblament faunístic 
3.1. Usos i activitats en sòl rústic i urbanitzable 
3.2. Usos i activitats en sòl rústic i urbanitzable 
3.3. Dotacions existents 
3.4. Dotacions en sòl urbà i parc forestal 
3.5. Edificació tradicional. Patrimoni històrico-artístic. Construccions d'interès 
3.6. Edificació tradicional sense cadastre 
3.7. Vialitat 



 
 

 

3.8. Àrees d'estada per al lleure 
3.9. Intensitat d'ús de lleure amb vehicle rodat 
3.10. Indrets d'estada per al lleure, equipaments i dotacions existents 
3.11. Elements de paisatge. Intensitat d'utilització amb vehicles rodats 
3.12. Indrets d'estada amb vehicle. Classificació del sòl 
3.13. Infrastructures elèctriques i de telecomunicacions 
3.14. Impacte de l'estesa elèctrica en la vegetació 
3.15. Xarxa d'abastament d'aigua 
3.16. Sòl urbà i urbanitzable. Xarxa d'abastament d'aigua. Edificacions tradicionals 
3.17. Transport públic 
4.1. PGM. Classificacions del sòl 
4.2. PGM. Classificacions del sòl sobre el territori 
4.3. Espais verds i equipaments. Xarxa viària bàsica 
4.4. Espai agrícola en sòl urbà i urbanitzable 
4.5. Impacte de la vialitat en la vegetació 
 
 
PLÀNOLS DE PROJECTE 
 
Sèrie,5.- E: 1/25.000 Plànols resum i temàtics 
El Pla Especial reflecteix les seves determinacions mitjançant les següents sèries de Plànols: 
Sèrie 1/25.000 
 
On queden subratllades per temes les diferents determinacions del Pla Especial amb la finalitat de definir la 
seva estructura global en un plànol abastable. 
 
S'ha emprat dues bases cartogràfiques: 
1. Reducció del plànol 1/10.000 d'ordenació i gestió sense base topogràfica, on queden reflectides totes les 
determinacions del Pla. 
 
2. PGM-1976. Sense base cartogràfica amb totes les qualificacions del sòl i distinció del sòl urbà, urbanitzable 
programat, permetre de Règim de sòl de Parc Forestal i Reserva Natural. 
 
5.1. Ordenació i gestió 
5.2. Àmbit i gestió 
5.3. Zones segons naturalitat i ús 
5.4. Àmbits de tractament paisatgístic. Estructura d'espais lliures urbans 
5.5. Xarxa viària: transport públic 
5.6. Àmbits de validesa de les determinacions del Pla Especial 
5.7. PGM estat actual (1976). Modificacions proposades 
5.8. PGM estat actual. Directrius amb caràcter d'avanç de Pla 
5.9. Sectors del Parc 
5.10. Àmbits de desenvolupament del Pla Especial 
5.11. Propietat pública de sòl 
5.12. Propietat pública de sòl en relació al Pla Especial 
PLÀNOLS PER SECTORS 
 
Sèrie 6 al 12.- E: 1/10.000 
Les determinacions del Pla Especial a Escala 1/10.000 han quedat reflectides per Sectors segons la subdivisió 
reflectida al Plànol 5.9 a cada un dels sectors del Pla representa la següent sèrie de Plànols. 



 
 

 

 
6-12.1 Ordenació i gestió 
6-12.2  Ordenació i gestió (esquemes) 
6-12.3  Relacions amb el PGM. Validesa de les determinacions del Pla Especial 
6-12.4  Paisatge vegetal 
6-12.5  Arees de diagnosi ambiental 
6-12.6  Estat actual de camins. Àrees udlitzades per al iïeure Elements singulars 
6-12.7  Finques de propietat pública 
 
 
ESTUDIS PARTICULARITZATS 
 
Sèrie 13. 
Amb la finalitat de donar una idea més clara de les intencions del Pla Especial en la definició de les àrees de 
tractament específic vialitat. reconstrucció del paisatge, restauració d'àrees denudades per activitats 
extractives. etc.. el Pla incorpora una sèrie d’estudi particularitzats amb validesa de criteris de tractament de 
les intervencions al Parc de Collserola. 
 
13.1. Àrea de Castellciuró. Itineraris 
Escala: 1/2.000 
13.2. Proposta de condicionament de l’entorn de Castellciuró 
Escales: 1/500,1/100,1/50 
13.3. Àrea del Tibidabo-Observatori Fabra. Itineraris 
Escala: 1/2.000 
13.4. Àrea del Turó del Xai-Can Campmany. Itineraris 
Escala: 1/2.000 
13.5. Àrea de la carena de Sant Pere Màrtir. Itineraris 
Escala: 1/2.000 
13.6. Passeig-Mirador de les Aigües. Accessos 
Escales: 1/1.000, 1/100 
13.7. Detalls de vies rodades i/o de servei 
Escala: 1/50 
13.8. Detalls de camins per a vianants 
Escala: 1/50 
13.9. Esquemes de la disposició de les principals grans unitats de vegetació 
Escala: 1/200 
13.10. Projecte de restauració del paisatge vegetal (Turó d'en Cors-Can Baró) 
Escala: 1/5.000 
13.11. Criteris de tractament paisatgístic. Sector de Sant Pere Màrtir 
Escala: 1/5.000 
13.12. Criteris de tractament paisatgístic. Vall de Sant Just 
Escala: 1/5.000 
13.13. Esquemes d'àrees de tractament específic. Vall de Sant Just 
Escales: 1/2.000, 1/1.000 
13.14. Proposta de recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda. Plànol general 
Escala: 1/2.000 
13.15. Proposta de recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda. Pendents 
Escala: 1/2.000 
13.16. Proposta de recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda. Vistes 
13.17. Proposta de recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda. Detalls 



 
 

 

13.18. Estudis d'horts familiars i d'indústria marginal en àrees d extracció d'argiles 
Escales: 1/200, 1/500, 1/100 
13.19. Estudi de localització de la torre de telecomunicacions de Barcelona. Plantes 
Escales: 1/5.000 i 1/2.000 
13.20. Estudi de localització de la torre de telecomunicacions de Barcelona. Perfil general 



 
 

 

 

ANNEX 3.-  Llistat d’edificació tradicional, elements d'interès històrico-artístíc, dotacions, 
edificacions i elements d'interès 
 

ELEMENTS DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC 
p.1  Poblat ibèric (6) 
p.2  Forn romà (6) 
p.3  Possible aqüeducte romà (6) 
p.4  Ermita de Santa Maria de les Feixes(7) 
p.5  Cova eneolítica (6) 
p.6  Ermita de Sant Iscle de les Feixes (7) 
p.7  Poblat (10) 
p.8  Ermita de la Salut (10) 
p.9  Sant Bartomeu de la Quadra (10) 
p.10  Poblat ibèric (10) 
p.11  Torre de defensa (10) 
p.11bis  Sant Vicenç del Bosc (11) 
p.12  Forn ibèric(11) 
p.13  Sant Adjutori (11) 
p.14  Runes casa reial de Valldaura(11) 
p.15  Ermita de Sant Medir(11) 
p.16  Ermita de Sant Cebrià(11) 
p.17  Ruïnes del casino de l'Arrabassada(11) 
p.18  Santuari de la Mare de Déu de La Salut(11) 
p.19  Baixador de Les Planes(11) 
p. 20  Pavelló antituberculós(11) 
p.21  Torre Pastors(11) 
p.22  Torre de les Aigües(11) 
p.23  Santa Maria de Vallvidrera(11) 
p.24  Torre Baró(12) 
p.25  Ermita de Sant Marçal(15) 
p.26  Ermita i rectoria de Santa Creu d'Olorda(15) 
p.27  Castellciuró(15) 
p.28  Taller de Sílex(15) 
p.29  Poblat de Santa Creu (15) 
p.30  Ermita de Sant Pere de Romaní (15) 
p.31  Restes paleolític(15) 
p.32  Ermita de la Salut (15) 
p.33  Ca N'Arús (15) 
p.34  Capella romànica de Santa Margarida(16) 
p.35  Forn de calç(16) 
p.36  Sepulcre de fossa (16) 
p.37  Restes romanes (16) 
p.38  Penya del Moro Poblat ibèric(16) 



 
 

 

EDIFICACIÓ TRADICIONAL 
 
t.1  Can Domènec (5) 
t.2  Can Barba(5) 
t.3  Can Canaletes(6) 
t.4  Can Codonyers(6) 
t.5  Can Calders(6) 
t.6  Torre Cendrera(6) 
t.7  Can Coll (6) 
t.8  Can Codina (6) 
t.9-p  Can Borrell (6) 
t.10  Can Bonet(6) 
t.11  Can Cerdà(6) 
t.12  Torre Gresa(6) 
t.13  Torres Valencianes (6) 
t.14  Can Catà(7) 
t.15  Can Llone(7) 
t.16  Casa(7) 
t.17  Can Fennf(7) 
t.18  Torre Bertrand (7) (Bones Hores) 
t.19  Can Domènec (10) 
t.20  Can Tintorer(10) 
t.21  Can Maimó(10) 
t.22-p  Can Montmany(10) 
t.23  Ca N'Abadal(10) 
t.24  Can Cussó(10) 
t.25  Can Perera(10) 
t26  Can Calopa de baix(10) 
t27  Ca N'Amigonet(10) 
t28  Can Campderrós o Salat(10) 
t29  Can Castellví(10) 
t30  Can Santoi(10) 
t31  Can Campreciós(10) 
t32  Can Madolell(10) 
t33  Ca N'Aranguren (Illecas)(10) 
t34  Can Rocamora(10) 
t35  Can Calopa de dalt(10) 
t36  Can Rabella(10) 
t37  Can Planes(10) 
t38  Can Campmany(10) 
t39  Can Tintorer(10) 
t40  Can Portell(10) 
  (Ca N'Amigó) 
t41-p  Can Bell(11) 
t42-p  Vil·la Joana(11) 
t43  Can Llobet(11) 
t44  Can Valldaura(11) 
t45  Mas del Bosc(11) 
t46  Can Gener(11l) 



 
 

 

t47  Centre d'Educació Especial(11) 
t48  Can Massó(11) 
t49  Can Flor(11) 
t50  Can Bova(11) 
t51  Can Bosquets(11) 
t52  Can Borrull(11) 
t53  Can Cases(11) 
t54-p  Can Puig(11) 
t55  Torre Carlés(11) 
t56  Can Balasc(11) 
t57  Casa (11) 
t58  Casa(11) 
t59  Casa(11) 
t60  Casa(11) 
t61  Hotel Rabassalet (11) 
t62  Casa(11) 
t63  Ca N'Alustrell(11) 
t64  Casa(11) 
t65  Casa(11) 
t66  Ca N'Autran(11) 
t67  Can Cortès(11) 
t68  El Rabassalet(11) 
t69  Casa(11) 
t70  Can Ribes(11) 
t71  Can Torres(11) 
t72  Casa(11) 
t73  Parcs i jardins(11) 
t74  Vista Rica(11)( 
t75  Residència Vista Rica(11) 
t76  Hotel Sant Jeroni (11) 
t77  Casa(11) 
t78  L'Elèctric(11) 
t79  Rectoret(11) 
t80  Can Gravat(11) 
t81  Casa(11) 
t82  Casa(11) 
t83  Can Tano(11) 
t84  Can Gener(11) 
t85  Can Castellví(11) 
t86  Mas Guimbau(11) 
t87  Residència Sagrada Família(11 
t88  Ca N'Estisora(11) 
t89  Can Mandó(11) 
t90  CanTotxo(11) 
t91  Casa(11) 
t92  Can Mas(11) 
t93  Baixador(11) 
t94  Mentora Alsina(11) 
t95  Casa(11) 
t96  Casa(11) 



 
 

 

t97  Can Mallol(11) 
t98  Mas Pins(11) 
t99  Can Pasqual(11) 
t100  Can Pasqual (masoveria)(11) 
t101  Vil·la Joana(11) 
t102  Col·legi Xiprer(11) 
t103  El Zero(11) 
t104  Vil·la Rica (11) 
t105  Observatori Fabra (11) 
t106  Can Lloses(12) 
t107  Torreblanca (12) 
t108  Can Rius(12) 
t109  Can Ferrer (12) (Sant Joan Salerm) 
t110  Can Masdeu(12) 
t111  Can Serra(15) 
t112  Can Graner(15) 
t113  Can Vilagut (15) 
t114  Can Bofill (15) 
t115  Can Farrés (15) 
t116  Can Ribes (15) 
t117  Ca la Gòrdia (15) 
t118-p  Can Canaris (15) 
t1119  Ca N'Amigó del Clot(15) 
t120-p  Ca N'Abadalt 
t121  Can Capellans(15)t,137 
t122-p  Can Sant Feliu del Camí(15) 
t123  Can Pahissa(15) 
t124  Edificis "Explosivos Riotinto" (15) 
t125  Ca N'Albareda(15) 
t126-p  Can Parellada (15) 
t127-p  Can Cuiàs(15) 
t128  Mas de la Salut(15) 
t129  Can Masdemant(16) 
t130  Can Sauró(16) 
t131  Casa(16) 
t132  Ideal Pavillon(16) 
t133  Can Ferriol(16) 
t134  Sol i Vida(16) 
t135  Can Cuiàs(16) 
t136  Can Llevallol 
t137  Vil·la Paula(16) 
t138  Torre del Bisbe 
t139  Torre del dalt o de Santa Margarida(16) 
t140  Can Merlés(16) 
t141  Can Messeguer(16) 
t142  Ca N'Oliveres(16) 
t143  Can Vilà(16) 
t144  Can Carbonell(16) 
t145  Can Fatjó(16) 
t146  Can Baró(16) 



 
 

 

t147  Can Solanes(16) 
t148  Can Coscoll(16) 
t149  Can Gelabert (16) 
t150  Can Moragues(16) 
t151  Can Roldan (16) 



 
 

 

EDIFICACIÓ DOTACIONAL 
 
d1  Flor de Maig(6) 
d2  Flor de Maig(6) 
d3  Oficines cementiri(7) 
d4  instal·lacions esportives(10) 
d5  Camp de tir al plat(10) 
d7  Residència infantil Siracusa(11) 
d8  Institut(11) 
d9  Centre d'Educació Especial(11) 
d10  Centre de Zoonosi(11) 
d11  Escola Municipal d'Educació(11) 
d12  Col·legi l'Esperança 
d13  Sant Llàtzer(12) 

ELEMENTS CONSTRUÏTS D'INTERÈS ALTRES ELEMENTS D'INTERÈS 
 
e1  Pedrera de la mina Berta(5) 
e2  Aqüeducte Can Canaletes(6) 
e3  Verge de Cerdanyola(6) 
e4  Aqüeducte(7) 
e5  Jardins de Can Catà(7) 
e6  Aqüeducte torrent de Tapioles(7) 
e7  Ruïnes de Can Magre(7) 
e8  Aqüeducte torrent del Bosc Llarg(7) 
e9  Aqüeducte(7) 
e10  Bòbila pintoresca(10) 
e11  Salt d'aigua(10) 
e12  Oratori i aqüeducte(10) 
e13  Casa de les bruixes(11) 
e14  Ermita del Carme(11) 
e15  Pantà de Can Borrell(11) 
e16  Can Gordi (ruïnes)(11) 
e17  Can Ribes (ruïnes)(11) 
e18  Can Magarola (ruïnes)(11) 
e19  Castell del Fortí(11) 
e20  Pedrera(11) 
e21  Ruïnes(11) 
e22  Viaducte(11) 
e23  Vivers de Can Borni(11) 
e24  Dipòsits de gas(12) 
e25  Pedrera de Santa Creu(15) 
e26  Pedreres de Can Farrés (15) 
e27  Pedrera del Puig d'01orda(15) 
e28  Pantà de Vallvidrera(16) 
e29  MinaGrott(16) 
e30  Templet 
e31  Pedrera 


