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2. ESTAT ACTUAL 

2.1. EL PARC DE COLLSEROLA 

El massís de Collserola forma part de la serralada litoral catalana, un sistema 
muntanyós que s’estén uns 300 km en paral·lel al mar Mediterrani. El massís 
de Collserola amb 17 km de longitud i 6 km d’amplada, constitueix la frontera 
oest de Barcelona, representant una barrera natural entre el Pla de Barcelona i 
el Vallès. Es conforma com una serralada irregular, el punt més elevat de la 
qual és el turó del Tibidabo, amb 512 metres. Les grans vies de comunicació 
encerclen el parc i faciliten l'accés. 

El Parc de Collserola està situat en el centre de l'àrea metropolitana de 
Barcelona, entre el riu Llobregat i el Besòs. Ocupa una superfície de més de 
8.000 Ha, la qual cosa fa que sigui el parc metropolità més gran del món. 
Aquestes hectàrees estan distribuïdes en nou municipis, de les quals 1.795 Ha 
pertanyen al terme municipal de Barcelona. 

El creixement urbà ha anat ocupant part de les vessants de la serra, enmig de 
l'espai natural, com són el barri de Vallvidrera o petites urbanitzacions. El parc 
de Collserola està protegit com a parc metropolità des de 1976 i amb algunes 
zones declarades reserva natural de flora i fauna 

Collserola és també una zona esportiva i de contacte amb la natura ja que ha 
conservat prou bé el seu paisatge original de boscos naturals d'alzinars i 
rouredes, zones de màquies i de garrigues amb una fauna molt rica, que inclou 
rèptils, mamífers, peixos, ocells i porcs senglars. Malgrat la pressió que l'home 
ha exercit al llarg de més de 4000 anys, encara disposa d’una fauna i vegetació 
molt riques i variades. 

El seu clima es caracteritza per estius eixut i calorosos, i hiverns relativament 
temperats i secs. La pluviometria és molt irregular, i es dona sobretot a la 
primavera i a la tardor. Dins del Parc, però, podem trobar una gran varietat de 
microclimes. 

A la Serra es troben materials de l'era Paleozoica, la qual cosa vol dir que es 
tracta d'un massís antic. 

Tot passejant, també podem trobar més de 200 fonts naturals, restes 
arqueològiques, antigues ermites i masies històriques. Vil·la Joana, on va morir 
Mossèn Cinto Verdaguer, és un exemple dels petits museus, i a més trobem 
altres punts d'interès com són la Torre de Collserola, l'Observatori Fabra o el 
parc d'Atraccions. 

El Patronat de Collserola és l’ens que gestiona el Parc. 
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2.1.1. ÚS SOCIAL 

El parc està freqüentat, anualment, per més d'un milió i mig de persones que 
realitzen tota classe d'activitats lligades al lleure: des de les pròpies d'un espai 
natural, fins altres més relacionades amb l’oci urbà. Els trets característics de 
Collserola li permeten mantenir aquesta diversitat en els usos socials. L'oferta 
de camins, d’àrees de lleure i estada, de fonts, de berenadors, d'equipaments 
de tots tipus i d'edificis singulars, és prou considerable. 

Itineraris senyalitzats: 

Destaca en particular, la xarxa d'itineraris senyalitzats (290 km) que creuen la 
Serra i que donen accés tant als diferents equipaments existents com a les 
zones urbanes i des d'aquestes és possible accedir al Parc en transport públic. 
Aquests itineraris i camins donen la possibilitat de recórrer el Parc tot gaudint 
de la natura ja sigui a peu, amb bicicleta o fins i tot a cavall. 

En la Figura núm. 1, que a continuació es presenta, es poden veure els 
itineraris senyalitzats més freqüentats que permeten recórrer el Parc tan a peu 
com amb bicicleta. 

 

 

Figura. 1: Itineraris a peu i en bicicleta. Font: Consorci del Parc de Collserola. 
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Àrees de lleure: 

Les nou àrees de lleure existents al Parc possibiliten al ciutadà passar tot un 
dia al Parc. Aquestes es troben situades en zones perifèriques vinculades 
especialment als vials que travessen el Parc, en indrets planers i fàcilment 
accessibles. Les àrees, són un bon punt de partida per descobrir els valors 
naturals i paisatgístics del entorn. 
Les àrees de lleure contenen zones d'aparcament de vehicles, taules, 
barbacoes, bars i serveis. Això possibilita esmorzar, dinar o berenar tot gaudint 
dels paisatge de la Serra. 
 

 

 
 
1. Santa Creu d’Olorda. 
2. Torrent de Can Coll. 
3. Sta. Mª de Vallvidrera. 
4. La Salut de Sant Feliu. 
5. Torre Baró. 
6. Sant Pere Màrtir. 
7. Castellcuiró. 
8. Font Muguera. 
9. Font de la Budellera. 
 
 
 

Figura. 2: Àrees de lleure. Font: Consorci del Parc de Collserola. 

Miradors: 

La privilegiada situació de la Serra de Collserola, enlairada respecte les planes 
de Barcelona i del Vallés així com sobre les zones fluvials del Besòs i 
Llobregat, li confereix una clara vocació de mirador. És per això que en 
diferents indrets del Parc, vora les carreteres, s'hi troben 11 miradors que 
permeten gaudir del paisatge dels entorns de Collserola. 

 

1. Mirador de la Font Groga 
2. Mirador de l’Arrabassada. 
3. Mirador de Cerdanyola 
4. Mirador de Montbau. 
5. Mirador de Sant Just 
6. Mirador de Sarrià. 
7. Mirador de Torre Baró. 
8. Mirador de St. Pere Màrtir 
9. El Tibidabo. 
10. Carretera de les Aigües. 
11. Can Candeler. 
 

Figura. 3: Miradors. Font: Consorci del Parc de Collserola. 
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Equipaments 

Per altra banda, els equipaments de caire educatiu i informatiu situats dins del 
Parc, disposen dels recursos necessaris per donar a conèixer als ciutadans i a 
les escoles els valors naturals i patrimonials de Collserola. 

§ Centre d’Informació: 

El Centre d'Informació, situat al bell mig de la Serra, té una clara vocació de 
nexe d'unió entre els ciutadans i el Parc, ja que s'hi pot trobar tota la informació 
necessària sobre la Serra. De tota manera, convé assenyalar, que la seva 
ubicació fa que sigui força infrautilitzat, com bé ho demostra el fet que només 
sigui visitat per 40.000 persones cada any.  

§ Centres d’educació ambiental:  

Com equipaments d'educació ambiental el Parc disposa de Can Coll (masia del 
S. XV) i Mas Pins, tots ells adreçats als escolars. En ells es porten a terme 
activitats centrades en el coneixement de temes concrets del parc i la gestió 
que comporten: paisatges, fauna i vegetació 

§ Centre de Documentació i Recursos Educatius: 

Instal·lat a la masia Can Coll, el Centre de documentació i recursos educatius, 
es dirigeix a mestres, educadors i investigadors. Desenvolupa dues tasques 
bàsiques: La recopilació de documentació sobre Collserola i sobre l'educació 
ambiental, i la creació de recursos que puguin ser útils als professionals de 
l'educació per a programar activitats. 

Cal destacar el paper dels Voluntaris del Parc que faciliten activitats i visites 
guiades els caps de setmana. Per altra banda els nombrosos edificis singulars 
com ara ermites, masies, o d'altres més moderns com l'Observatori Fabra, el 
Tibidabo, la pròpia Torre de Comunicacions de Collserola, etc. constitueixen un 
valor patrimonial força rellevant que s'afegeix i complementa als ja esmentats. 

 

1. Centre d’informació 
2. Centre d’educació 

ambiental Mas Pins. 
3. Centre d’educació 

ambiental de Can Coll. 
4. Centre de Documentació 

i Recursos Educatius. 
 
 

 

Figura. 4: Equipaments. Font: Consorci del Parc de Collserola. 
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Fonts: 

Collserola de sempre ha estat coneguda per les seves fonts. Les peculiars 
característiques geològiques de la Serra permeten l’existència de més de 200 
fonts, algunes de les quals ragen sempre mentre que d’altres només ho fan 
quan plou. Les primeres mines excavades al subsòl de Collserola per tal de 
proveir d'aigua a la ciutat de Barcelona daten de l'Edat Mitjana. En tant que 
subministradores d'aigua potable a Barcelona, aquestes infrastructures van ser 
força importants en altres èpoques, tal com ho demostra també la construcció 
del pantà de Vallvidrera el 1865, servint aigua a Sarrià. Avui les fonts 
constitueixen un enorme atractiu pel visitant: algunes d'elles, com font de la 
Budellera, projectada per J.C.N Forestier, la font Groga, la font del Ferro o la 
font del Bacallà són molt conegudes i força freqüentades. 

 

Collserola en xifres: 

  

8.400 ha Hectàrees de superfícies total (1.795 ha a Barcelona) 

60% Pinedes amb alzines i roures. 

8% Zones urbanitzades. 

5% Activitat agrícola. 

9 
Municipis (Barcelona, Cerdanyola, Esplugues, Molins de Rei, 
Montcada i Reixac, El Papiol, Sant Cugat, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Just Desvern) 

5 
Districtes de Barcelona (Les Corts, Sarria- Sant Gervasi, 
Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris) 

1,5 Milions de usuaris a l’any. 

290 Km de itineraris senya litzats 

9 Zones de lleure 

11 Miradors 

300 edificis en situació il·legal (en vessant barcelonina) 

Més de 200 Fonts 

Taula 1: Collserola en xifres. Elaboració pròpia.  



 
 

Plànol 1: Parc de Collserola i àrea d’estudi. Font: consorci Parc de Collserola 
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2.2. TRETS BÀSICS DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit natural d’estudi és el territori del vessant barceloní de la Serra de 
Collserola. Aquest àmbit està comprès entre la línia de carena del terme 
municipal i la poligonal delimitada per la Ronda de Dalt; des del cim de Sant 
Pere Màrtir, a l'extrem sud-oest, fins Torre Baró en el vessant fluvial del riu 
Besòs, ocupant una superfície aproximada de 1795 ha. 

Districtes: 

Els districtes que el conformen són  

§ Les Corts – Pedralbes, amb els barris de la Mercè i Avinguda 
Pearson 

§ Sarrià - Sant Gervas, amb el barris de Can Caralleu, el Peu del 
Funicular i Vallvidrera. 

§ Gràcia (amb una petita porció per sota el Passeig de les Aigües així 
com el barri dels Penitents. 

§ Horta – Guinardó, amb el barris de Montbau, Sant Genís dels 
Agudells, Llars Mundet i la Vall d'Hebron 

§ i Nou Barris, amb els barris de Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova i la 
part més elevada de Torre Baró 

La fisonomia del vessant presenta, majoritàriament, un fort pendent que cau 
des de la carena fins els barris perimetrals de la Ronda de Dalt. 

El paisatge és divers, destacant les pinedes per sobre el Passeig de les Aigües 
i els prats d'albellatge a la part més oriental del vessant, així com diversos 
fondals, algun d'ells ben conservat, com ara la Vall de Can Masdéu, el torrent 
de Sant Cebrià i el Barri del Peu Funicular. 

En el plànol núm. 2 es troben situats els equipament, àrees de lleure i miradors 
més destacats dins de l’àmbit d’estudi. 

 
 
 
 
 
 



Plànol 2: Situació dels centres d'equipaments, àrees de lleure i 
               miradors del vessant barceloní. El.laboració pròpia
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2.2.1. EL SUBSTRAT GEOLÒGIC 

El substrat geològic condiciona en un grau força elevat el desenvolupament 
dels sòls que, a la vegada, estableixen les bases per a la disponibilitat espacial 
i nutricional de les plantes. 

La zona urbanitzada del nucli de Barcelona esta situada sobre materials 
terciaris recoberts per materials quaternaris, amb predomini de sorres 
(contenint argiles i graves) en contacte amb la línia litoral o d'argiles (amb 
presencia de llims) cap a la Serra. A mesura que el territori guanya pendent 
apareix el peu de mont de la Serra, format per graves procedents de la 
meteorització dels granets superiors. 

A la part més baixa dels vessants meridionals, a l’extrem dels contraforts, aflora 
el sòcol granític en el que predominen les granodiorites (amb presència de 
granodiorites porfíriques) i sobre el que descansen les filites i les pissarres que 
dominen les parts altes dels vessants. 

A més, hi ha una sèrie de falles indiferenciades que recorren la zona d'estudi 
en direccions entrecreuades i alguns punts de capbussament d'esquistos que 
afegeixen un potencial d'inestabilitat geològica a la zona. En aquest sentit, 
depenent de les característiques intrínseques, els materials geològics 
presenten encriptats un cert potencial de risc geològic que pot evidenciar-se de 
forma natural, però el seu desencadenament es veu potenciat per intervencions 
humanes i, més especialment, per aquelles que suposen talls en el territori 
associats a processos d'obra o urbanització. 

Cal destacar: 

- Les zones tectonitzades.  

Les àrees de pissarres estan subjectes a tectonització i, en les zones afectades 
per una falla, la qualitat de la roca pot ser deficient o inestable. Aquesta 
inestabilitat sovint no es manifesta fins que no s'intervé en la ja delicada 
estabilitat del terreny (com per exemple els casos d'esfondrament de la boca 
del túnel de la Floresta, a l’autopista C-16). En l’àmbit barceloní, la zona amb 
més falles es localitza en els vessants des del barri de Can Caralleu fins Sant 
Pere Màrtir. Una falla senzilla afecta la zona del Coll de l'Erola, sobre el barri de 
Sant Genís, i una segona travessa des de Sant Genís dels Agudells fins el 
mirador del Turó d'en Cors. 

- Les zones fracturades, 

La fracturació dels materials rocallosos és base de la inestabilitat en el moment 
en que es secciona el perfil. En el cas de les pissarres, els talls en el territori 
associats a desmunts tindran com a conseqüència Iliscaments de materials 
quan s'intercepten plans d'esquistositat i diaclasis dirigits cap al tall, superiors 
als 30°, És el cas de la carretera d'Horta a Cerdanyola. 
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- Les zones de lliscament. 

Quan les granodiorítiques estan meteoritzades i, més especialment, quan en el 
seu si apareixen interposades capes argiloses, aquestes actuen com a 
superfície de Iliscament sobre les que poden moure's els blocs de granet. La 
inestabilitat es manifesta en forma de caiguda de blocs, especialment en 
episodis de pluja i quan es realitzen desmunts.  

 

Figura 5: Orogènesis de la Serra de Collserola, Parc de Collserola, 1999 
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2.2.2.  HIDROLOGIA I INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 

Des del punt de vista hidrològic, el vessant barceloní de la Serra de Collserola 
esta format per suma de petites conques que versen cap al Pla de Barcelona. 
En total se'n poden definir set dels principals (Conca de Vallvidrera, Conca del 
Torrent de Vilana, Conca del Torrent del, Conca de Sant Genís dels Agudells, 
Conca del Torrent d'en Duran, Conca del Torrent Conca de Can Masdéu) i fins 
a 30 de secundaries, essent la del Torrent d'en Duran de major superfície de 
totes (134 ha).  

Les escorrenties segueixen els pendents i els cursos naturals fins que són 
interceptades per zones urbanitzades de la part alta de la ciutat, on són 
conduïdes per diferents mitjans fins clavegueram. 

En els punts d'intercepció les aigües perden el seu recorregut natural i deriven 
seguint els dels carrers o de les cunetes de forma desigual fins que s'escolen 
per imbornals o fins al clavegueram. En alguns casos al final del curs natural de 
les aigües apareix infraestructura hidràulica de més entitat que un simple 
imbornal i que actua de sorral l’aigua al clavegueram. En aquests casos la 
transició de l’aigua en estat natural a en estat artificial o canalitzat esta 
totalment controlada. És fàcil de mesurar, gestionar i mantenir. 

Tot i que l’erosió no és el principal problema del vessant hi ha una pèrdua 
estimada de sol 15.000 tones anuals. Aquesta erosió es produeix bàsicament 
en zones descobertes de que coincideixen amb les zones en procés de 
transformació. Una tercera part dels fins erosionats entren a la xarxa de 
clavegueram de les parts altes de la ciutat i, d'aquests, gran part va al col·lector 
que transcorre paral·lel a la Ronda de Dalt fins l’alçada del riu Besos. 

Elements de control de les escorrenties com els sorrals es repeteixen al Ilarg 
de tot el vessant. La seva funció és la de reduir la velocitat de l’aigua abans 
d'entrar a la xarxa de clavegueram, així com d'evitar l’entrada de matèries en 
suspensió dins de la xarxa. Es dóna la paradoxa que la manca de manteniment 
d'aquests sorrals no resulta negatiu per al bon funcionament de la xarxa de 
clavegueram ja que aquesta xarxa no esta preparada per absorbir la totalitat de 
l’aigua de pluja que cau al vessant. En acumular-se les sorres i sediments a 
l’entrada del col·lector, l’aigua de pluja es dispersa per la superfície o s'infiltra, 
minvant així el cabal d'entrada a la xarxa. 

En tot el vessant hi ha diverses fonts, algunes d'origen natural altres d'origen 
artificial. També hi ha una sèrie d’infrastructures que posen de manifest la 
llarga tradició en la gestió de l’aigua a la zona (dipòsits, basses, aqüeductes, 
mines...). La majoria d'aquestes infrastructures són elements arquitectònics 
d’interès malgrat que molts d'ells estan en desús. Únicament estan en servei 
els dipòsits d'aigua potable (com per exemple el dipòsit de Sant Pere Màrtir, el 
de Sant Genís dels Agudells, el de Roquetes, els de Torre Baró, etc.) que es 
situen a cota mitjana al llarg de to t el vessant i mantenen la funció de 
subministrar aigua als barris de la part alta de la ciutat. 
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A la zona de contacte del vessant amb el pla de Barcelona, es troba una zona 
natural de recarrega del freàtic, actualment totalment desvirtuada per les 
urbanitzacions i la presencia de la Ronda de Dalt la qual actua com a dic de 
contenció. 

L 'aplicació de la nova cultura de l’aigua al vessant passaria per: 

- Proposar tècniques compensatòries d'infiltració - retenció al llarg de tota 
la franja contacte entre el vessant i la ciutat 

- Incorporar el drenatge urbà en la concepció dels projectes urbanístics 
- Endegar un estudi integral de cadascuna de les conques en tota la seva 

complexitat, de manera que es considerés conjuntament la conca natural 
i les noves artificials. 
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2.2.3. VEGETACIÓ 

Com en qualsevol organisme viu, l'estructura vegetal que exhibeix un territori 
no és sinó una manifestació del metabolisme que l’anima. Estructura i funció es 
faciliten i es modifiquen l’una a l’altra de manera inseparable. Cada unitat de 
vegetació, en definitiva, té un valor intrínsec, derivat dels seus elements 
constituents, i un altre d’estratègic, que prové de la seva aportació a l’equilibri 
general del sistema. Però a més de ser complex, el paisatge vegetal no és 
estable en el temps ni en la forma ni en funció. Cada element evoluciona, ja en 
base a la  dinàmica intrínseca, responent a factors externs. 

El vessant meridional de Collserola, amb forts pendents i de clima mediterrani 
marítim intensificat per l’orientació sud, pertany en la seva totalitat al domini de 
l’alzinar. La intensitat de la pressió antròpica (tala, pastura, incentivació del foc, 
incendis, freqüentació, conreus) així com les algunes operacions de gestió 
(reforestació, tallafocs, etc.) ha afectat al vessant de tal manera que, en 
l’actualitat, el territori esta ocupat per taques de vegetació corresponents a 
diferents intensitats i tipus de pertorbació o, el que és el mateix, per unitats de 
vegetació de la sèrie de l’alzinar en diferents graus de maduresa. Les principals 
unitats que es poden observar són: 

- Prats d'Hyparrhenia (2j) 
 
El Parc de Collserola és molt pobre en aquests prats, que es troben en la seva 
practica totalitat en el vessant barceloní, amb algunes taques addicionals a 
l’oest (en els termes de Sant Feliu de Llobregat, de Molins de Rei o del Papiol). 
Es tracta de prats sabanoides d'Hyparrhenia: formacions tropicals dominades 
en el seu estrat alt per Hyparrhenia hirta (albellatge) i, en el més baix, per 
Brachipodium retusum (Ilistó). Juntament amb aquestes dues espècies 
dominants, trobem una rica varietat de plantes anuals acompanyades per 
arbustos com la ginesta (Spatium junceum), la gatosa (Ulex parviflorus) o el 
fonoll (Phoeniculus vulgare). Els prats més consolidats conviuen amb matolls 
més o menys clars i amb màquies. Són predominantment perennes i la seva 
coloració verda passa a ocre durant bona part de l’any. Deixades a la seva 
pròpia evolució, aquestes formacions corresponents a estats molt primerencs 
de la successió de l’alzinar, tendeixen a evolucionar a matollar i bosc, i la seva 
presencia actual en els vessants és degut a la recurrència de pertorbacions 
com el foc i el pasturatge que suposen el rejoveniment de la comunitat i el seu 
manteniment en aquestes fases inestables inicials. Depenent del tipus de 
pertorbació, és possible trobar dues formes principals: quan la pertorbació 
principal és la pastura, presenten un estrat alt d’albellatge i manquen de l’estrat 
baix de llistó; quan la pertorbació dominant és el foc, l’albellatge va acompanyat 
d'un potent recobriment baix de llistó. 
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- Matollars clars (31). 

La majoria dels matollars presents en el Parc es troben en els vessants 
orientats a sud de Barcelona, amb una petita representació de menor 
importància cap als vessants oest. Són matollars poc densos pertanyents a 
Cisto- Sarothamnetum catalaunici en trànsit entre el prat i la màquia i, per tant, 
altament inestables i dependents de la intensitat de les pertorbacions. En 
general, composen unitats de petites dimensions molt fraccionades i que, en 
alguns casos, apareixen en el que varen ser repoblacions, més o menys 
fallides, de pi, o en fase de progressió. 

- Màquia de bruc boal i arborç (41). 

Són formacions arbustives denses poc abundants en el Parc, es presenten 
gairebé sempre a l’interior forestal. En el vessant Barcelona apareixen la seva 
majoria sobre el Parc del Laberint, sobre el Torrent de Penitents, en el vessant 
del Turó de la Magarola i damunt la Vall del Parc. La seva característica 
dominant és la presencia de bruc boal (Erica arborea) i d'arboç (Arbutus 
unedo), acompanyat per diferents espècies de la cort de l’alzinar. 

- Pinedes secundàries de pi blanc (51). 
Estan repartides per tot el Parc de forma més o menys equitativa. Donada l’alta 
capacitat germinadora de Pinus halepensis, que es veu estimulada pel foc, 
aquesta espècie es regenera amb gran facilitat després dels incendis. Sovint 
apareix recobrint formacions de matollar, brolla o màquia, com en l’area de 
Torre Baró o la vall del funicular de Vallvidrera. 
 

- Pinedes de repoblació (52). 

Formen masses dominades per Pínus halepensís (Pi blanc) Pínus pínea (pi 
pinyer). En la majoria de casos són el resultat de repoblacions realitzades els 
anys 1940. Apareixen concentrats en els vessants de Sant Pere Màrtir i del 
Tibidabo, on ascendeixen fins Torre Vilana, fins mig vessant per Penitents i fins 
mig vessant per la Font del Bacallà. Hi ha una tercera massa repoblació més 
jove, realitzada els anys 1980, al Forat del Vent damunt Velòdrom d'Horta i el 
Parc del Laberint. 

- Alzinar amb roure (53). 

Juntament amb les comunitats d'alzinar i de bosc de l’alzinar amb roure és una 
de les comunitats més madures del Parc, En els vessants meridionals 
assolellats, només apareixen dues petites taques: per damunt Genís (a prop de 
la Font Tenebrosa i sumant unes 10,6 ha) i en el vessant del Turó de Santa 
Maria (2,4 ha). 
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1-c Conreus d'horta o sembrats

1-d Conreus d'horta o sembrats amb alguns deixius

1-e Conreus d'horta o sembrats amb peus esparsos d

1-f Conreus d'horta o sembrats i zona d'hípica

1-g Conreus de fruiters (oliveres)

1-h Conreus de fruiters o vinya

1-h Petits conreus d'horta i fruiters

1-h Preparat per conreu a curt termini, probable f

1-i Conreus de vinya

1-j Conreus predominants d'horta o sembrats

1-k Conreus predominants de fruiters o vinya

2-a Erm amb plantes anuals i albellatge

2-a Pineda amb prat sec d'albellatge

2-b Erm amb plantes anuals i oliveres

2-c Erm calcari amb petites zones de prat i garrig

2-d Erm de plantes anuals amb farigola

2-e Ermita amb zona de deixius

2-f Prat amb Oryzopsis milliacea i Erigeron canade

2-g Prat de fenàs

2-h Prat de llistó i albellatge en brolles esclari

2-i Prat de llistó i albellatge en sòl calcari

2-j Prat sabanoide d'albellatge amb ginesta i gato

31-a  Brolla d'estepes i bruc boal

31-a Brolla d'estepes i bruc boal

31-b Brolla d'estepes i bruc boal amb alguna taca

31-c Brolla d'estepes i bruc boal amb pineda de re

31-d Brolles esclarissades

31-e Brolles esclarissades amb pineda de repoblaci

31-f Brolles esclarissades en ambient ajardinat

31-g Brolles esclarissades i peus esparsos de pi b

32-a Casa amb deixius

32-aa Deixius amb olivarda i ripoll

32-ab Deixius amb olivarda i ripoll. Inclou algun

32-ac Deixius amb olivarda, cards i gramínies

32-ad Deixius amb petits conreus d'horta

32-ae Deixius en zona urbanitzada

32-af Deixius amb plantes ruderals

32-ag Deixius envaits per brolles

32-b Deixiu (formant clariana) amb gramínies (gesp

32-c Deixiu (formant clariana) amb gramínies (gesp

32-d Deixiu (formant clariana) amb gramínies (gesp

32-f Deixiu (formant clariana) amb gramínies, gine

32-g Deixiu (formant clariana) amb gramínies. Ambi

32-h Deixiu amb esbarzer i ginesta

32-i Deixiu amb prat d'albellatge i ametllers

32-j Deixiu amb vegetació de prat d'albellatge

32-k Deixiu amb vegetació de prat: llistó i albell

32-l Deixius amb algun camp de conreu. Probable ur

32-m Deixius amb algun petit conreu

32-n Deixius amb algun petit conreu d'horta

32-o Deixius amb esbarzer, fonoll, cards...

32-p Deixius amb esbarzer, fonoll, ginesta, cards.

32-q Deixius amb esbarzers, olivarda, fonoll, card

32-r Deixius amb fonoll i olivarda

32-s Deixius amb fonoll, ginesta, olivarda, cards

32-t Deixius amb fonoll, ginesta, olivarda, cards

32-u Deixius amb fonoll, ginesta, olivarda, cards.

32-v Deixius amb ginesta, fonoll, cards. Inclou al

32-w Deixius amb ginesta, fonoll, lleterasa, cards

32-z Deixius amb olivarda i fonoll

41-a Màquia de bruc i arboç

42-a Garriga amb llentiscle i romaní

51-a Ambient forestal ajardinat

51-a Pineda secundària de pi blanc en brolles

51-b Pineda secundària de pi blanc en màquies

51-c Pineda secundària de pi pinyer en brolles

51-d Pineda secundària de pi pinyer en màquies

52-a Pineda de pi blanc amb sotabosc d'alzinar

52-b Pineda de repoblació

52-c Pineda de repoblació (antiga)

53-a Alzinar amb roures

54-c Masia amb zona de deixius

61-a Vegetació de ribera

61-b Vegetació de ribera: verneda

62-a Repoblació d'ambient de ribera: pollancre, àl

8-a Denudat

8-b Denudat (zona cross) amb alguns exemplars de g

8-c Denudat, amb zona d'hípica

8-d Denudat, àrea de lleure

8-e Denudat, àrea de lleure (tir)

8-f Denudat: àrea de lleure

8-g Denudat: àrea de lleure i aparcament

8-h Denudat: instal·lacions de fauna

8-h Zona aparcament

8-i Denudat: masia i zona aparcament

8-j Denudat: zona aparcament

8-l Zona restaurant
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2.2.4. CONSIDERACIONS SOBRE ELS INCENDIS FORESTALS 

La gestió del Parc, mitjançant el Dispositiu de Prevenció d'Incendis, s'encamina 
a minimitzar el nombre d'inicis de foc i a facilitar als bombers l'extinció dels que 
es produeixen. Per mitjà dels programes educatius i de sensibilització adreçats 
a la població escolar i al públic en general, s'intenta transmetre la cura que cal 
tenir al bosc per no provocar incendis forestals i, mitjançant publicacions que es 
reparteixen abans de començar la temporada d'alt risc d'incendi. 

El Dispositiu de Prevenció d'Incendis per protegir el Parc contra els incendis 
forestals existeix des de l’any 1983. 

Aquest any s'han complert vint anys des que es va iniciar la 1ª campanya de 
prevenció d'incendis, amb la instal·lació de 13 torres de guaita a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de les quals 7 estan ubicades al Parc de 
Collserola. 

Des d'aleshores, s'han comptabilitzat 1.420 incendis, que han cremat una 
superfície total de 766,74 ha, de les quals 246,06 eren arbrades. 

La mitjana del nombre d'incendis que es produeixen a Collserola és de 71 
incendis anuals, dels quals 20 es produeixen a la vessant de Barcelona. 
Aquesta xifra és superada sensiblement aquest any 2003 amb 81 focs, però, en 
canvi, la superfície cremada total i la arbrada amb 17,6 ha i 2,12 ha, 
respectivament, han estat inferiors a la mitjana. Aquest elevat nombre 
d'incendis no és produït per causes naturals sinó que, en un percentatge 
superior al 90% es produït per l’acció voluntària o involuntària de l’home. 

La vegetació mediterrània, ben adaptada als rigors estivals mitjançant diverses 
estratègies per resistir la sequera i la calor extremes, ho està també a 
sobreviure als incendis: la major part de les espècies són rebrotadores, i n'hi ha 
que fins i tot disposen de sistemes de protecció directes contra les flames, com, 
per exemple, l'escorça de les alzines sureres. El foc no és un fenomen aliè a la 
dinàmica natural dels boscos. 

Però la reconstrucció d'un bosc madur és un procés lent, que pot superar ben 
bé la mesura d'una vida humana. El foc, en molts casos, esborra definitivament 
les possibilitats que molta gent pugui tornar a gaudir dels boscos més notables. 

D'altra banda, l'elevada reiteració dels incendis en una mateixa zona agreuja la 
pèrdua d'un valuós sol forestal, molt menys protegit dels agents erosius. 

Els pendent elevats i la inflammabilitat del tipus de vegetació existent juntament 
amb el vent de marinada fan que qualsevol inici de foc es propagui molt 
ràpidament i els mitjans d'extinció només puguin controlar-lo en la majoria dels 
casos a la carena. 
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SUPERFÍCIE CREMADA (Ha) 
ANY NÚM. INCENDIS 

TOTAL ARBRADA 

    
1984 93 26,6 3,04 
1985 120 38,7 1,47 
1986 141 12,7 1,21 
1987 76 5,1 0,7 
1988 83 14,6 6,68 
1989 64 43,3 10,7 
1990 59 51,1 20,0 
1991 65 84,0 5,5 
1992 21 44,9 2,1 
1993 98 49,7 8,3 
1994 103 254,1 156,0 
1995 76 21,4 6,2 
1996 22 6,9 2,0 
1997 38 8,8 0,3 
1998 64 29,8 9,8 
1999 63 17,7 3,5 
2000 49 7,5 1,4 
2001 60 27,1 4,5 
2002 44 4,2 0,0 
2003 81 17,6 2,1 

    
TOTAL 1420 766.7 246.0 

    
MITJANA 71 38.3 12.3 

Taula 2: Incendis a Collserola. Font: Consorci Parc de Collserola. 
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Figura 6: Evolució del número d’incendis a Collserola. Font: Consorci Parc de 
Collserola. 
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En el plànol núm. 6 es posen de manifest les relacions directes entre origen i 
freqüència dels incendis dins del vessant de Barcelona, tipus de vegetació i 
tipus de teixit residencial dels barris propers. Els punts de més concentració 
són aquells que les estructures vegetals menys madures (prats) i els barris més 
densos conviuen en continuïtat. 
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2.2.5. FAUNA 

Els espais oberts dels vessants meridionals de Collserola són rics en. un dels 
grups animals més biodiversos, els insectes. Els prats acullen comunitats de 
saltamartins propis (ortópters), ben diferenciades de les que apareixen en altres 
ambients del Parc i caracteritzades per les altes densitats i pel predomini 
d’espècies de distribució mediterrània. Algunes d'aquestes espècies depenen 
estretament de la presència de certes herbàcies, de manera que, quan hi ha un 
estrat baix dens de llistó (cas dels prats cremats) la comunitat esta dominada 
per Euchorthippus chopardi. Quan els prats estan sotmesos a la pastura, 
aquest estrat baix no és present sota la capa d'albellatge de manera que 
l’espècie predominant, associada a aquesta gramínia és Brachycrotaphus 
tryxalicerus. 

La comunitat d'herteropters dels prats secs d'albellatge també és particular i 
diferent de la que s'aprecia en màquies i boscos. S'ha de ter notar la presencia 
d’espècies rellevants, des del punt de vista taunístic, tal com Vibertiola cinerea, 
espècie limitada a Aigeria, Egipte, Sinaí i Iemen i que, a Europa, tan sols s'ha 
localitzat al Garrat i a Collserola, vivint sobre les fulles bassals d'albellatge. 
Menys exòtica, però també rara a Catalunya, apareix en els prats, Stenolemus 
novaki. 

Moltes papallones diürnes (ropalocers) exhibeixen una clara preferencia cap als 
espais oberts assolellats d'aquests vessants ocupats pels prats i els matollars. 

A les màquies, la comunitat d'ortòpters és menys densa que la dels prats, 
probablement degut la menor diversitat vegetal i a la manca d'estrat herbaci, 
però inclou un endemisme iberic, Steropleurus Berezi, que su posa aquí la cita 
més oriental de la seva distribució. Pel que respecta als heteròpters, les 
comunitats de les màquies s'aparten clarament de les de prat sec per la seva 
major densitat d'animals i per la composició específica, en la que cal citar una 
espècie rara a Catalunya, Heterocapillus validicornis. 

En definitiva, el paisatge obert dels vessants, format per un mosaic de màquies, 
prats i brolles d'alta variabilitat espacial - temporal, allotgen una 
interessantíssima fauna invertebrada que, a més del seu interès intrínsec, 
suposa una oferta nutritiva estratègica per als vertebrats insectívors. A l’atractiu 
alimentici cal afegir un paisatge divers i amable per al descans de les aus 
migratòries. En conseqüència, els vessants meridionals de Collserola són un 
punt de parada per a les aus migratòries i s'hi pot observar una magnífica 
mostra d'ocells mediterranis en l’època de cria. A la tardor i l’hivern, l’oferta de 
fruits dels espais oberts atrau a moles ocells. Han estat ressenyades com 
espècies presents en aquesta època el tallarol de casquet (Sylvia atrocapilla), 
el pit-roig (Erithacus rubecula), el mosquiter de passa (Phyllosopus trochilus), el 
bruel (Regulus ignicapillus), el pardal de bardissa (Prunilla modularis), el tord 
(Turdus philomenus), i el pinsà vulgar (Fringila coebels) a les màquies. Als 
prats secs, s'hi pottrobar en la mateixa època el bitxac rogenc (Saxicola 
rubetra), el bitxac comú (Saxicola torquata), el codil gris (Oenanthe oenanthe),  
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el botxí (Lanius excubitor), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el 
capsigrany (Lanius senator), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) o la 
tallareta cuallarga (Sylvia undata). Presències habituals en els matollars de la 
zona són, també, la cadernera (Carduelis carduelis), el trist (Cisticola juncidis) o 
el puput (Upupa epops), la tórtora (Streptopelia turtus), el tallarol de garriga 
(Sylvia cantillans), el rossinyol (Luscinia megalorhynchos), el cargolet 
(Troglodytes troglodytes) o l’aligot vesper (Pernis apivorus). 

Les aus rapinyaires també troben un lloc adient per a la seva alimentació en els 
vessants oberts a Barcelona, en els quals hi viuen petits mamífers. Així, s'ha 
citat la presencia de l’àguila calçada (Hieratus pennatus), del falcó mostatxut 
(Falco subbuteo), del falcó de la reina (Falco eleanarae) i de l’abellerol (Meraps 
apiaster). El xoriguer (Falca tinnunculus) i l’aligat (Butea butea) són fàcilment 
observables en les seves evolucions de caça. 

L’abundància de rosegadors i, en general, de petits mamífers en arees de 
conreu i d’herbàcies atrauen també a altres predadors com la serp verda 
(Malpodon monspessulanus) i la mostela (Mustela nivalis), que es mou 
principalment en aquests ambients i en les proximitats de les rieres a la vegada 
que evita els ambients de bosc tancat i poc sotabosc. I és que, en els ambients 
secs, oberts i assolellats dels vessants, les rieres aporten micro-hàbitats més 
frescos i humits per animals que exigeixen aquest tipus de condicions. Cal 
destacar la presencia, en les rieres degradades, de vegetació poc hospitalària 
per als humans com esbarzers (Rubus ulmifolius) i enfiladisses (com Smilax 
aspera) que donen lloc a entorns tranquils on s'hi refugien animals que, en 
absència de la pressió humana, no serien propis d'aquests ambients. 

 
Consideracions sobre la fauna i les connexions ambientals 

En tot el vessant barceloní resulta també notòria la presencia de mamífers de 
mida mitjana i gran, cas de la geneta (Genetta genetta) que ha estat estudiada 
en aquest sector, la guineu (Vulpes vulpes), o especialment el porc senglar 
(Sus scrofa). Aquesta espècie suposa un cas especial des del punt de vista de 
gestió. En els darrers anys s'han registrat diverses incidències relatives a la 
presència de grups de senglars en àrees urbanitzades del Parc de Collserola 
però fins i tot també a l’altre banda de la ronda dins el casc urbà. Han estat 
especialment conflictives les captures realitzades al sector del Parc de la Font 
del Racó i Avgda. Tibidabo, carrer Collserola, Pça. Borràs, Passeig. Bonanova. 

També s'han registrat incidències relatives a la presencia de senglars a 
Barcelona a la Vall d'Hebrón, Turó del Putxet, Parc de la Creueta del Coll, Parc 
del Carmel i Guinardó. 

Seguiments per part dels serveis tècnics han constatat la gran mobilitat 
d'aquests senglars amb gran capacitat de desplaçament per tot el vessant 
barceloní. La gran prioritat és doncs reduir els factors d'atracció de les àrees 
urbanes pel porc senglar i molt especialment l’eradicació dels punts de menjar,  
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principal atraient d'aquests animals. En aquest sentit cal esmentar la campanya 
de sensibilització endegada pel Parc de Collserola conjuntament amb la 
Generalitat de Catalunya amb l’edició d'un tríptic on s'analitza aquesta 
problemàtica. 

Cal tenir present aquesta problemàtica força recent (de fet es planteja tan sols 
des de l’any 2000) a l’hora d'incorporar connexions verdes entre el Parc de 
Collserola i els Parcs urbans de la ciutat. 
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2.2.6. BIODIVERSITAT I PERILLS EN EL FUNCIONAMENT 
NATURAL DE COLLSEROLA: 

Importància dels paisatges i ambients no forestals en la conservació de la 
biodiversitat de Collserola. 

La biodiversitat (diversitat genètica, d’espècies i d’ecosistemes) de Collserola 
és el resultat d’una diversitat de condicions que s’han donat o es donen en 
aquest espai. D’aquestes condicions, unes són naturals (com el clima, el sòl, la 
topografia, etc) i altres són degudes a l’activitat humana (agricultura, pastura, 
foc, extraccions, etc). Totes aquestes condicions han conformat els diferents 
paisatges de Collserola i per això la diversitat paisatgística és una manifestació 
i una bona aproximació de la biodiversitat de Collserola. 

Actualment Collserola és un espai de paisatges en la gran majoria forestals i, a 
més a més, el bosc està en expansió. Aquesta massa forestal constitueix un 
notable patrimoni natural que pateix la important amenaça dels incendis i que 
necessita d'una gestió acurada. En aquest context majoritàriament boscà tots 
els paisatges i ambients naturals (o seminaturals) no forestals destaquen per la 
seva singularitat ja que en ells es troba una diversitat d’espècies i sistemes 
naturals que no es troba en els paisatges forestals. Alguns d’aquests ambients 
són molt minoritaris i es troben localitzats a uns pocs llocs (és el cas dels 
ambients rupícoles o dels ambients aquàtics que és creen en certes basses 
temporals). Per altra banda, els paisatges i ambients no forestals també 
destaquen per altres valors que depenen de les seves característiques 
concretes. Entre aquest valors són importants en el context de Collserola: 

§ l’elevada biodiversitat, ja que molts contenen una biodiversitat, una part 
de la qual és exclusiva d’ells, que és elevada en relació a la del bosc de 
la serra. En aquest sentit, s’ha d’indicar el paper important que poden 
jugar les perifèries de les serralades vallesanes [1] i determinats 
paisatges periurbans i agrícoles [2], en relació a la biodiversitat 

§ l’elevada productivitat ja que bastants d’aquests paisatges es troben en 
les zones més fèrtils de Collserola. L'elevada productivitat fa que 
aquests paisatges juguin un paper en el funcionament natural de tot 
Collserola ja que són utilitzats amb intensitat per moltes espècies de la 
resta de la serra. 

Una bona part d’aquests paisatges i ambients no forestals estan en espais 
amenaçats de desaparèixer. Les causes d’aquesta desaparició són variades 
però es poden resumir en dos: 
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§ Execució de les previsions del planejament: 

Part d’aquests espais estan en la perifèria de la serra i són periurbans i per això 
queden fora dels límits de protecció del Parc; altra part queda dins dels límits 
de protecció del Parc però el planejament hi preveu la urbanització o la 
instal·lació d’equipaments. 

§ gestió i usos: 

El caràcter no forestal d’aquests espais és degut en quasi tots els casos a 
l’activitat humana i per això són necessaris determinats usos perquè es pugui 
mantenir aquest caràcter. Part d’aquests usos s’haurien de promoure des de la 
gestió pública. En canvi, des de la gestió s’han promogut activitats, com les 
repoblacions forestals o la restauració de pedreres, que poden transformar en 
bosc zones singulars i prou interessants. 

Resulta difícil predir i valorar acuradament què pot significar per al Patrimoni 
Natural de Collserola cada una d’aquestes pèrdues d’espais no forestals, però 
en tot cas, el manteniment de la biodiversitat i del funcionament natural actuals 
de Collserola depenen de manera important del manteniment d’aquest conjunt 
de paisatges i ambients no forestals. 

Perills en el funcionament natural de Collserola: 

Collserola és un cas excepcional entre els espais naturals protegits de 
Catalunya doncs es troba enmig d’un àrea metropolitana de tres milions de 
persones. En concret: 

§ La conurbació de Barcelona rodeja i fa frontera amb la major part de 
l’espai, i una densa xarxa d’infraestructures viàries forma una corona al 
voltant de l’espai 

§ L’espai es creuat per un important eix viari (l’eix de Vallvidrera, que està 
format per la carretera de Vallvidrera, l’autopista E-9 i la via dels FFCC)  

§ Dins l’espai es localitzen amplis sectors d’urbanització, més o menys 
contínua, que en molts casos es disposen al costat (i fins a tocar) de l’eix 
de Vallvidrera 

Tal i com se’n despèn de l’article [3], com a conseqüència d’aquesta situació es 
produeixen tres fenòmens que poden afectar de manera important el 
funcionament dels sistemes naturals de Collserola: 

a) FRAGMENTACIÓ DEL PARC 

L’eix de Vallvidrera actua en bastants dels seus trams com una barrera per al 
moviment i la dispersió de certes espècies. A aquest efecte de barrera s’afegeix 
el de tot un seguit d’urbanitzacions (La Floresta, Les Planes, Mas Sauró, Mas 
Guimbau, etc) que es disposen al costat (i fins a tocar) d’aquest eix i les quals 
es prolonguen cap a Barcelona (Vallvidrera), capa Molins de Rei (Vallpineda,  
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La Rierada, etc) i Sant Cugat del Vallès (Valldoreix) i en alguns casos arriben a 
empalmar amb els nuclis urbans de les ciutats metropolitanes (cas de 
Vallvidrera amb Barcelona i de Valldoreix amb Sant Cugat). Tota aquesta 
situació produeix una fractura de la continuïtat natural de Collserola. 
Actualment tota aquesta urbanització no és contínua i en bastants llocs és poc 
densa, i per això deixa alguns espais amplis i bastants intersticis naturals. 
L’ocupació de petites peces de l’espai natural pot provocar que l’espai es vagi 
tancant i això pot acabar formant barreres que arribin a fragmentar les 
poblacions d’algunes espècies. 

Per altra banda, el planejament també preveu la construcció de grans 
infraestructures viàries, com el túnel d’Horta o el túnel Central que comportarien 
uns efectes de barrera importants. 

Tots aquests efectes de barrera limiten els moviments dels éssers vius dins de 
Collserola. Aquestes restriccions poden tenir conseqüències severes en alguns 
casos, per exemple pels grans mamífers ja que Collserola no els hi representa 
un espai gaire extens i a la vegada les seves poblacions tenen una gran 
mobilitat espaial i estan confinades dins l'espai. 

 

b) AÏLLAMENT ECOLÒGIC 

 

Figura 7: Fotografia aèria de la Serra de Collserola. Font:: Consorci Parc de 
Collserola  
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En una imatge de satèl·lit o en una fotografia aèria presa a gran alçada, es pot 
veure com el massís Collserola, es comporta com una gran illa enmig de zones 
d’intens i continuat desenvolupament urbà. 

Al sud-est, Collserola contacta amb la ciutat de Barcelona, que no para 
d’enfilar-se pels seus vessants. Al nord-est i al sud-oest, els lligams naturals de 
Collserola amb les altres peces de la serralada litoral es veuen pressionats pels 
desenvolupaments residencials, industrials, i per la proliferació 
d’infraestructures de transport al llarg del Llobregat i del Besòs. En la frontera 
nord-oest del parc (la que dóna al Vallés) malgrat que també proliferen tota 
mena de desenvolupaments, hi ha encara un mínim contacte entre els boscos 
de Collserola i els conreus i els restants forestals de la plana vallesana.  

Actualment Collserola només té una continuïtat natural (és a dir, una continuïtat 
sense barreres artificials importants) capa fora de l’espai a través de la franja 
compresa entre el nucli urbanitzat de Sant Cugat del Vallès i el nucli urbanitzat 
de Cerdanyola del Vallès, i a través d’alguns torrents. 

La franja entre Sant Cugat i Cerdanyola és àmplia però la seva continuïtat 
natural a través de la plana del Vallès és interrompuda per les autopistes B-30 i 
A-7. La manca de barreres artificials importants entre aquest tros de plana (Can 
Fatjò de les Feixes-Can Costa-Sant Marçal) i Collserola fa que ambdós espais 
puguin tenir un funcionament natural molt lligat pel que fa a certes espècies 
(sobretot bastants de les espècies animals terrestres) que en canvi en la resta 
dels límits de Collserola queden confinades dins de la serra. Per això, per a 
aquestes espècies, aquest conjunt de serra i plana s’ha de considerar com una 
unitat natural deslligada (aïllada) de la resta del territori natural. Ocupar aquest 
tros de plana significaria acabar de confinar del tot dins de la serra el 
funcionament de les espècies referides. 

 

Davant de la pregunta de si pot o no persistir Collserola davant del seu creixent 
aïllament respecte la resta dels sistemes ecològics metropolitans? La resposta 
és sí i no [4] En primer lloc, la resposta depèn del model de parc que es desitgi. 
Si es desitgés que Collserola esdevingui un parc urbà més (força gros, això sí), 
el seu aïllament ecològic tindria poca importància, perquè l'estructura i 
funcionament dels parcs urbans venen determinats majoritàriament per la 
intensa gestió que se'n fa i no, o en un grau petit, pels intercanvis ecològics 
amb altres ecosistemes. 

Pel contrari, si el model que es desitja per a Collserola no és el de parc urbà 
sinó el de parc natural (com a concepte; no necessàriament implementat 
mitjançant la figura jurídica d’espai natural de protecció especial del mateix nom 
contemplada a la Llei 12/1985 d’espais naturals), el seu creixent aïllament 
ecològic és molt greu. 
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Conseqüències: 

Es coneixen [4] alguns dels efectes de l’aïllament dels sistemes naturals i entre 
ells hi podem destacar: 

§ Degeneració genètica i extinció de espècies: 

L’aïllament i la falta de connetivitat ecològica augmenten molt el risc de 
degeneració genètica i d’extinció de les espècies. 

L'àrea de Collserola és insuficient per a mantenir poblacions viables de grans 
mamífers i de les aus de majors requeriments territorials. Això vol dir que, ja 
actualment, les poblacions d’aquest tipus d’espècies que habiten o podrien 
habitar Collserola difícilment són o serien viables per si mateixes i que per a 
mantenir-se requereixen o requeririen bé els intercanvis naturals d’individus 
amb poblacions veïnes bé la intervenció humana. Aquesta dependència 
respecte els territoris veïns fa que es vulguin posar tots els esforços necessaris 
per a garantir la connectivitat ecològica entre Collserola i els espais naturals de 
la plana del Vallès i de les serralades litoral i prelitoral. 

§ Empobriment biològic del sistema: 

Els sistemes ecològics que esdevenen aïllats canvien inevitablement, i canvien 
de maneres diferents a les que haguessin tingut lloc sense l’aïllament, maneres 
que menen el sistema cap a un empobriment biològic. S’ha de tenir en compte 
que les plantes o els seus gens també es desplacen: la connectivitat ecològica 
no és important només per als vertebrats terrestres sinó també per a les 
plantes i els invertebrats. 

Així doncs, l’aïllament ecològic és una de les principals amenaces per al 
manteniment dels ecosistemes i de la riquesa biològica de Collserola. En els 
termes actuals, el sistema perd biodiversitat d’espècies, i també biodiversitat 
genètica perquè les poblacions que sí aconsegueixen persistir tindran una 
menor diversitat de gens de la que tenien abans que el sistemes esdevingués 
aïllat.  

§ Disminució de la probabilitat de que hi arribin noves espècies 

En els sistemes ecològics aïllats (és a dir, aquells en que les possibilitats 
d’immigració i emigració són reduïdes) augmenta la probabilitat de que una 
població s’extingeixi localment i disminueix la probabilitat de que hi arribin i s’hi 
estableixin noves espècies o espècies que s’havien extingit anteriorment en 
aquest lloc. Això condueix en un termini no gaire llarg, a la reducció del número 
d’espècies de plantes o animals (i, possiblement, microorganismes) que 
habiten l’ecosistema aïllat, empobrint biològicament el sistema. 
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Objectius per evitar l’aïllament del Parc de Collserola: 

Els objectius de màxima prioritat per tal de evitar l’aïllament de el Parc de 
Collserola, es centrarien en: 

§ Conservar les zones agrícoles i agroforestals de la plana del Vallès: 
§ Evitar que s’acabin realitzant les noves infraestructures previstes en el 

planejament, i frenar el creixement urbanístic dels municipis de Vallés 

 

c) PÈRDUA D’ESPAI 

Els éssers vius necessiten espai suficient per realitzar les seves funcions vitals. 
La pèrdua del recurs natural espai significa la pèrdua d’un recurs essencial per 
a la seva supervivència. Degut a la situació d’aïllament que pateixen a 
Collserola moltes espècies, aquest recurs està totalment limitat per a elles. Per 
això, una ocupació de l’espai natural significa per aquestes espècies aïllades 
una pèrdua d'espai que no poden compensar fent ús d'altres zones més enllà 
de Collserola. En determinats casos aquesta pèrdua té més importància, per 
exemple: 

- En els paisatges i ambients no forestals: 
Aquest punt ja s’ha explicat en el punt Biodiversitat i paisatge a Collserola, 
però es important remarcar, que l’ocupació previsible (planejada) té un 
impacte sever sobre el conjunt de l’extensió d’alguns d’aquest paisatges, 
com és el cas de les zones agrícoles. 

 
- En les zones parcialment urbanitzades: 

En les zones parcialment urbanitzades de dins del paisatge forestal, la 
pèrdua d’espai té especial importància ja que aquesta pot tenir un efecte 
amplificat: en aquestes zones moltes espècies tenen encara espai 
suficient per funcionar però l’ocupació dels instersticis naturals pot acabar 
tancant algunes zones a certes espècies (com els grans mamífers). 

Per altra banda, hi ha un efecte de pèrdua d'espai degut a que les 
infraestructures viàries i les zones urbanitzades porten associada una pressió 
humana que pot dissuadir a certes espècies animals d'utilitzar els entorns 
d'aquestes estructures antròpiques.   

Una situació apart es la que es planteja amb alguns espais que queden fora de 
l’espai que es considera pròpiament Collserola, en concret el Turó de Montcada 
(Montcada i Reixac), el Puig Pedrós de l'Obac-riera de Rubí (Rubí) i Can Fatjò 
de les Feixes-Can Costa-Sant Marçal (Cerdanyola del Vallès). Aquests tres 
espais estan tocant a Collserola i tenen certs funcionaments naturals molt 
lligats amb ella. Per això, es poden considerar formant un conjunt natural amb 
Collserola. En aquest conjunt, la pèrdua de qualsevol d'aquestes tres peces és 
una pèrdua d'espai important, sobretot en el cas de Can Fatjó dels Xiprers-Can 
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Costa-Sant Marçal degut a la seva gran extensió i al seu valor com espai de 
plana. 

Els efectes sobre la biodiversitat i el funcionament dels sistemes naturals de 
l’aïllament, la fragmentació i la pèrdua d’espai no han estat estudiats a 
Collserola, però en tot cas, són efectes irreversibles i que poden arribar a ser 
molt importants amb el temps. 
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2.2.7. INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES 

Les línies elèctriques causen un gran impacte paisatgístic en el vessant 
barceloní de Collserola sobretot als seus dos extrems, Torre Baró i Finestrelles, 
ja que es tracta de línies de gran voltatge, alçàries considerables i recorreguts 
lineals que ignoren l’orografia sobre la qual s'implanten, implicant també 
notables servituds. Les línies travessen masses boscoses d'arbusts fàcilment 
inflamables que han de ser permanentment gestionades per tal d'evitar 
incendis. Aquesta gestió derivada de les línies crea franges que modifiquen 
massa soviet l’estructura vegetal, trencant la continuïtat boscosa que presenta 
el massís. 

L'estudi de les línies que travessen el Parc permet observar que els traçats són 
fruit d'una superposició històrica de línies de 66, 110, 220 kV pertanyents, 
inicialment, a diverses companyies, i que relacionen els dos sistemes generals 
que penetren a la ciutat pels rius Besos i Llobregat. 

Darrerament, les línies de 66 kV han passat a tenir una funció distributiva amb 
ajust de les seves capacitats a 25 kV. Les altres línies són de transport. 
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2.2.8. VIALITAT I MOBILITAT 

La situació estratègica de Collserola ha comportat que des de l’època romana 
la Serra hagi estat solcada per diversos camins i carreteres, que amb els 
segles, han anat guanyant complexitat. De fet les infraestructures viàries 
existents avui, no només suposen importants corredors de connexió, sinó que, 
a més marquen l’actual fesomia del Parc. 

El sistema viari del vessant barceloní del parc de Collserola, i la mobilitat que 
se'n deriva, estan directament relacionats amb les característiques del seu 
emplaçament i del seu context ampli: Com es pot veure en la Figura núm. 8, 
vessant es troba emmarcat entre les dues vies principals d'accés a Barcelona 
(a través de les valls del Besòs i del Llobregat) i travessat pels Túnels de 
Vallvidrera que connecten Barcelona amb la plana del Vallès. Collserola ha 
quedat encerclada per grans infrastructures viàries que, a més han anat 
incrementant la seva importància en el context metropolità: així cal destacar la 
Ronda de Dalt, el corredor d’autopistes de Besòs (la C-58 (antiga A-18), la C-
33 (antiga A-17), la N-150 i la C-17(antiga N-152)), del Vallès (AP-7 (antiga A-
7), B-30,) i la vall baixa del Llobregat (l’AP-2 (antiga A-2) i la B-23) 

 

Figura 8: Infraestrutures viàries que travessen el Parc de Collserola. 
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Tant els accessos laterals com el central es troben actualment en un nivell molt 
alt de col·lapse, cosa que fa que molt sovint s'utilitzin com vies alternatives 
certes carreteres que creuen el Parc (com la carretera de Vallvidrera, la de 
l'Arrabassada o la d'Horta a Cerdanyola) i que inicialment no tenien aquesta 
funció de pas. Això provoca un augment de la pol·lució de l’aire i una 
contaminació acústica, amb les corresponents repercussions sobre el medi 
natural de la Serra de Collserola. 

Per a resoldre aquest problema es plantegen expectatives d'obrir noves vies 
d'accés a la que passarien per travessar el massís mitjançant nous túnels que, 
evidentment, tindríem repercussions directes en el vessant. 

En l’actualitat, en el vessant es poden diferenciar diverses categories de vies i 
d’infrastructures de transport: 

¡ Vies ràpides: 

La via ràpida més important és sens dubte la via de doble carril i amplada 
considerable, que travessa el massís pe l’autopista dels Túnels de Vallvidrera 
(E-9).  

Els túnels de Vallvidrera van ser inaugurats al 1991 i constitueixen l’eix viari 
més important que travessa la Serra paral·lelament a l’antic corredor dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a la carretera de les Planes.  

La situació de la concessió dels Túnels de Vallvidrera i la seva proximitat al 
Parc de Collserola fan que la conservació i manteniment de l’entorn siguin molt 
importants. Així doncs hi ha un gran seguiment de la fauna i flora realitzant-se 
el manteniment de la gespa i vegetació, efectuant i millorant les replantacions 
necessàries per minvar l’impacte ambiental de l’infraestructura. 

Els volums de tràfic registrats des de l’any 2000, mostren com amb el pas dels 
anys, la intensitat mitja diària va augmentant. El creixement del Vallés i la 
saturació de vies alternatives permeten tenir aquests increments. Aquesta 
tendència se segueix mantenint en els primers mesos del 2004.  

A continuació es detallen les intensitats mitges diàries enregistrades en els 
darrers anys. 

 

IMD 2000 
(vehicles) 

Imd 2001 
(vehicles) 

IMD 2002 
(vehicles) 

IMD 2003 
(vehicles) 

Túnels Vallvidrera 29.453 29.675 31.228 32.423 

Taula 3: IMD Ala Túnels de Vallvidrera. Font: TABASA. 
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L’impacte ambiental que produeixen els túnels de Vallvidrera ha estat i és molt 
fort, i actualment hi ha dues reserves de sòl a l’espera desenvolupar sistemes 
similars: el túnel central i el d'Horta 

 

¡ Vies lentes: 

Les vies més lentes són carreteres tradicionals de connexió entre Barcelona i 
els nuclis població del massís. Aquestes carreteres, havien estat força populars 
i utilitzades en ser els únics corredors de pas. D’ençà l’entrada en funcionament 
dels Túnels de Vallvidrera van perdre part del seu pes, convertint-se en eixos 
més locals. Entre les més importants tenim: l’Arrabassada (BP-1417), la 
carretera de d'Horta a Cerdanyola (BV-1415), la de Sarrià a Sant Cugat del 
Vallès (Crta. Vallvidrera BV-1462), la carretera de Molins de Rei a Vallvidrera a 
(BV-1468) o la carretera de Vallvidrera a l’Arrabassada (BV-1418). 

En les taules que tot seguit es presenten, ens mostren les dades de volum de 
vehicles per a cada una de les carreteres abans esmentades, la classe i la 
velocitat a la que hi circulen. 
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CARRETERA BV-1415 Carretera d'Horta a 
Cerdanyola 

PK aforament 
5+000 

 
Direcció 

Barcelona 
(vehicles) 

Direcció Cerdanyola 
del Vallés 
(vehicles) 

Dades de volum 

IMD 705 511 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 447 514 
IMD en dies laborables (12:01 de 
dilluns a les 15:00 de divendres) 

839 601 

IMD en Divendres (de 15:01 a les 
24:00) 

1121 422 

IMD en dissabte 341 299 
IMD en Diumenge 490 384 
IMD en dies festius 415 341 
Dades de classe 

A: turismes, furgonetes, 4x4...) 650 481 
B: pesants de 2 eixos rígids 11 15 
C: articulats lleugers 1 0 
D: articulats pesants... 4 0 
E: autobusos, autocars 2 1 
F: 7 o més eixos i altres 38 14 
G: bicicletes i motos lleugeres 0  
Dades de velocitat 

0- 50 km/h 142 88 
51- 90 km/h 557 418 
91-100 km/h 4 4 
101-120 km/h 2 1 
més 120 km/h 0 0 
 

 

CARRETERA BV-1415 Carretera 
d'Horta a Cerdanyola 

 

PK aforament 5+000 

Any 2003 

IMD 1216 vehicles 

 
% pesants 2,75 

Taula 4: IMD a la carretera  BV-1415. Font: Diputació de Barcelona. 
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CARRETERA BV-1418 Carretera de Vallvidrera a 
la carretera de l'Arrabassada 

PK aforament 
2+580 

 
Direcció 
Tibidabo 
(vehicles) 

Direcció Vallvidrera 
 

(vehicles) 
Dades de volum 

IMD 1416 1333 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 838 1566 
IMD en dies laborables (12:01 de dilluns 
a les 15:00 de divendres) 

1421 1338 

IMD en Divendres (de 15:01 a les 
24:00) 

2250 1239 

IMD en dissabte 1222 1113 
IMD en Diumenge 1561 1454 
IMD en dies festius 1392 1284 
Dades de classe 

A: turismes, furgonetes, 4x4...) 1303 1264 
B: pesants de 2 eixos rígids 43 36 
C: articula ts lleugers 4 3 
D: articulats pesants... 3 2 
E: autobusos, autocars 6 5 
F: 7 o més eixos i altres 57 23 
G: bicicletes i motos lleugeres 0 0 
Dades de velocitat 

0- 50 km/h 64 50 
51- 90 km/h 1014 1109 
91-100 km/h 228 130 
101-120 km/h 100 41 
més 120 km/h 10 4 
 

 

CARRETERA BV-1418 Carretera de 
Vallvidrera a la Ctra. de l'Arrabassada 

 

PK aforament 2+580 

Any 2003 

IMD 2749 vehicles 

 % pesants 3,7 

Taula 5: IMD a la carretera  BV-1418. Font: Diputació de Barcelona. 
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CARRETERA BP-1417 Carretera 
de l'Arrabassada PK aforament 3+150 

 
Direcció Sant 

Cugat 
(vehicles) 

Direcció Barcelona 
 

(vehicles) 
Dades de volum 
IMD 2895 3406 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 2816 3427 
IMD en dies laborables (12:01 de dilluns 
a les 15:00 de divendres) 

2863 3527 

IMD en Divendres (de 15:01 a les 
24:00) 

3170 3358 

IMD en dissabte 2906 3118 
IMD en Diumenge 2951 3202 
IMD en dies festius 2928 3160 
Dades de classe 
A: turismes, furgonetes, 4x4...) 2641 3100 
B: pesants de 2 eixos rígids 82 87 
C: articulats lleugers 7 15 
D: articulats pesants... 6 10 
E: autobusos, autocars 8 6 
F: 7 o més eixos i altres 152 187 
G: bicicletes i motos lleugeres 0 0 
Dades de velocitat 
0- 50 km/h 299 934 
51- 90 km/h 2536 2402 
91-100 km/h 40 49 
101-120 km/h 18 19 
més 120 km/h 2 2 
 

 

CARRETERA BP-1417 Carretera de 
l'Arrabassada 

 

PK aforament 3+150 

Any 2003 

IMD 6301 vehicles 

 
% pesants 3,51 

Taula 6: IMD a la carretera  BP-1417. Font: Diputació de Barcelona. 
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CARRETERA BV-1462 Ctra. de Sarrià 
a Sant Cugat (Ctra. de Vallvidrera) Pk aforament 2+500 

 
Direcció 

Vallvidrera 
(vehicles) 

Direcció Sarrià 
 

(vehicles) 
Dades de volum 
IMD 4.420 5.269 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 2.463 5.887 
IMD en dies laborables (12:01 de dilluns a 
les 15:00 de divendres) 4.716 5.798 

IMD en Divendres (de 15:01 a les 24:00) 7.095 5.850 
IMD en dissabte 3.478 3.897 
IMD en Diumenge 3.598 3.904 
IMD en dies festius 3.526 3.900 
Dades de classe 

A: turismes, furgonetes, 4x4...) 3.732 4.548 
B: pesants de 2 eixos rígids 127 183 
C: articulats lleugers 26 20 
D: articulats pesants... 21 23 
E: autobusos, autocars 6 14 
F: 7 o més eixos i altres 508 482 
G: bicicletes i motos lleugeres 0 0 
Dades de velocitat 

0- 50 km/h 4.202 4.822 
51- 90 km/h 216 446 
91-100 km/h 1 0 
101-120 km/h 0 1 
més 120 km/h 0 0 

 
 

CARRETERA BV-1462 Ctra. de Sarrià a 
Sant Cugat (Ctra. de  Vallvidrera) 

 

PK aforament 2+500 

Any 2003 

IMD 7106 vehicles 

 % pesants 4,33 

Taula 7: IMD a la carretera  BV-1462. Font: Diputació de Barcelona. 
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CARRETERA BV-1468 Carretera 
de Molins a Vallvidrera PK aforament 12+160 

 
Direcció 

Barcelona 
(vehicles) 

Direcció Cerdanyola 
del Vallés 
(vehicles) 

Dades de volum 
IMD 803 566 
IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 659 380 
IMD en dies laborables (12:01 de dilluns 
a les 15:00 de divendres) 

862 552 

IMD en Divendres (de 15:01 a les 
24:00) 

1155 808 

IMD en dissabte 578 546 
IMD en Diumenge 723 643 
IMD en dies festius 687 618 
Dades de classe 

A: turismes, furgonetes, 4x4...) 709 506 
B: pesants de 2 eixos rígids 26 15 
C: articulats lleugers 2 2 
D: articulats pesants... 1 0 
E: autobusos, autocars 1 1 
F: 7 o més eixos i altres 64 41 
G: bicicletes i motos lleugeres 0 0 
Dades de velocitat 

0- 50 km/h 779 554 
51- 90 km/h 24 12 
91-100 km/h 0 0 
101-120 km/h 0 0 
més 120 km/h 0 0 
 

 

CARRETERA BV-1468 Carretera de 
Molins a Vallvidrera 

 

PK aforament 12+160 

Any 2003 

IMD 1369 vehicles 

 % pesants 3,59 

Taula 8. IMD a la carretera  BV-1468. Font: Diputació de Barcelona. 
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Evolució del volum de trànsit a les carreteres que creuen el Parc. 2000-
2003 

 
IMD 2000 
(vehicles) 

Imd 2001 
(vehicles) 

IMD 2002 
(vehicles) 

IMD 2003 
(vehicles) 

BV-1415 1.762  1.783 1.503 1.216 
BP-1417 10.697 8.612 8.040 6.301 
BV-1418 2.497 2.613 2.731 2.749 
BV-1462 PK 2+500 7.899 7.216 7.106 9.689 
BV-1468 1.369 1.322 1.307 1.371 

     
TOTAL  24.224 21.546 20.687 21.326 

Taula 9: Evolució de la IMD a les carreteres que travessen el Parc de 
Collserola.. Font: Diputació de Barcelona 
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Figura 9: Evolució del tràfic a les vies lentes. Elaboració pròpia. 

En referència a l'evolució dels resultats cal destacar que com a conseqüència 
del creixement del Vallés es produeix un increment del volum de trànsit a les 
vies que travessen el Parc de Collserola.  
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Com s’ha dit amb anterioritat, tant els accessos laterals com el central (Túnel 
de Vallvidrera) actualment es troben en un nivell molt alt de col·lapse, i això fa 
que molt sovint s'utilitzin aquestes vies lentes com vies alternatives per creuar 
el Parc, amb el conseqüent impacte en l’espai natural.  

Aquest tipus de via afecta més directament el vessant ja que el seu traçat 
representa un tall en les estructures del paisatge, i a la vegada es presenten 
com una barrera de pas per els animals. 

¡ Camins de terra: 

Els camins de terra tenen una circulació restringida i són transitables només 
amb vehicles servei del Parc o pels veïns. Es tracta del Passeig de les Aigües, 
dels camins carena, el camí de l’Observatori Fabra, etc. 

¡ Camins per vianants: 

Existeixen una sèrie de camins i senders per a vianants que amb una pendent 
més forta que els camins anteriors, s'enfilen cap les parts altes del massís. 
Aquests formen part de la xarxa de camins del Parc i constitueixen recorreguts 
mixtes, establerts pel Consorci del Parc. Estan indicats seguint senyalització 
pròpia del Parc, en la que s'hi indiquen el nom del camí i el destí principal del 
recorregut. 

¡ Corriols: 

Els corriols pentinen de forma indiscriminada el vessant en qualsevol direcció. 
Aquests són més visibles en les zones properes als barris de contacte i afecten 
estructures vegetals d’interès com són els prats d'albellatge. 



PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA VESSANT DE BARCELONA DEL PARC DE COLLSEROLA: CONVERSIÓ DE 
LA CARRETERA DE LES AIGÜES EN UN EIX CÍVIC 

 

Estat actual, 44 

 

2.2.9. CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT AL VESSANT 

BARCELONÍ DEL PARC DE COLLSEROLA: 

Pel que fa a la mobilitat, cal diferenciar entre els desplaçaments de pas 
(majoritàriament realitzats en vehicle privat), els d'accés al Parc i els de 
connectivitat interna. En relació a l’accessibilitat i la connectivitat interna cal 
destacar els següents mitjans: 

1. Vehicle privat: 

Cotxe i moto. Els vehicles que accedeixen al Parc ho fan per les carreteres 
d'Horta a Cerdanyola, la de l'Arrabassada i la de Vallvidrera. En general es 
circula a baixes velocitats i entenent la carretera com un mirador de Barcelona. 

Al llarg de les esmentades carreteres hi ha un seguit d'espais dedicats a 
l’aparcament dissenyats pels gestors del Parc. En un total hi ha catorze 
aparcaments, alguns d’ells es troben situats junt a miradors que ofereixen unes 
excel·lents panoràmiques del territori. 

Els usuaris poden accedir al Parc amb transport privat, tot deixant el seus 
vehicles en un dels múltiples aparcaments, per tal de poder continuar a peu o 
en bicicleta a través dels camins de terra. 

En el plànol núm. 7 es poden veure la distribució dels diferents aparcaments 
que trobem repartits al llarg del vessant barceloní, i en la taula que a 
continuació es presenta trobem la informació relativa a cada un d’aquests. 



Plànol 7: Aparcaments. El.laboració pròpia
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APARCAMENT UBICACIÓ CAPACITAT 

   
Aparcament a l’àrea de lleure 
del mirador de Sant Pere Màrtir Cim de Sant Pere Màrtir. 100 

Aparcament al mirador del 
Turó d’en Cors  

Ctra. de Molins a 
Vallvidrera (km 9,8). 

45 

Aparcament al mirador de 
Sarrià () Ctra. Sarrià – Vallvidrera. 10 

Aparcament Ctra. Vallvidrera. Ctra. de Vallvidrera (km 
1,6). 

15 

Aparcament a Sta Maria de 
Vallvidrera  

Ctra. de Sant Cugat a 
Vallvidrera (km 4,7). 

120 

Parc d’Atraccions del Tibidabo Cim del Tibidabo. 450 
Aparcament de la Torre de 
Collserola Torre de Collserola. 100 

Pla dels Maduixers.  Tramvia Blau/ Pla dels 
Maduixers. 50 

Font Groga. Ctra de l’Arrabassada 
(km 8). 24 

Aparcament al mirador de 
l’Arrabassada. 

Ctra. de l’Arrabassada 
(km 6,5). 24 

Aparcament al mirador de 
Cerdanyola. 

Ctra. de Cerdanyola a 
Horta (km 7,5). 25 

Aparcament al mirador de 
Montbau. 

Ctra. de Cerdanyola a 
Horta (km 9,5). 55 

Aparcament Ctra. de 
Cerdanyola a Horta. 

Ctra. de Cerdanyola a 
Horta (km 10,6). 16 

Aparcament al mirador de 
Torre Baró. Ctra. Alta de Roquetes. 80 

  

CAPACITAT TOTAL 1114 vehicles 

 
Taula 10: Aparcament situats dins del vessant barceloní Font: Consorci Parc de 

Collserola. 
 



PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA VESSANT DE BARCELONA DEL PARC DE COLLSEROLA: CONVERSIÓ DE 
LA CARRETERA DE LES AIGÜES EN UN EIX CÍVIC 

 

Estat actual, 47 

 

2. Bicicleta. 

El sistema de mobilitat amb bicicleta es produeix bàsicament pels camins de 
terra i corriols on els ciclistes no es solapen amb el tràfic de vehicles. Els 
circuits de bicicleta indicats a les guies del Parc permeten recórrer el vessant 
de moltes maneres i representen un tràfic important a tenir en compte. 

3. A peu. 

Els recorreguts peatonals més freqüents s'inicien des dels barris propers al 
vessant. Els vianants surten de casa a peu o s'apropen al peu de la muntanya  
en transport públic i inicien el recorregut des de camins o corriols poc controlats 
que apareixen als darreres de la ciutat. 

4. Transport públic. 

El transport públic que permet l’accés al vessant es resumeix en els autobusos 
del Cementiri de Collserola i de la carretera de Roquetes, i en els funiculars de 
Vallvidrera i del Tibidabo. Aquest darrer és el més freqüentat de tots, malgrat 
en aquest moment és deficitari pel que fa al nombre d'usuaris. 

Com a cas específic de circulacions mixtes a peu i en bicicleta es pot destacar 
el que es al Passeig de les Aigües. En aquest cas l’accessibilitat és molt 
variada ja que es pot des de L’aparcament del Pla dels Maduixers, des del 
funicular del Tibidabo, des del de Vallvidrera, o des dels camins que pugen des 
dels barris veïnals (Pedralbes, Can Peu del Funicular, Torrent de Vilana, 
Avinguda Tibidabo). 

En general podem dir que l’accés al parc es fa mitjançant l’aprofitament 
d'infrastructures de caràcter inicialment extern o molt local, majoritàriament de 
transport priva t. 

Bus del barri i autobús. 

Les línies d’autobús que donen accés al vessant barceloní del Parc de 
Collserola des de diferents punts de la ciutat són: 

§ 66: Sarrià –Pl. Catalunya 
§ 102 Pl. Eivissa - Cementiri Collserola 
§ 111: Vallvidrera - Tibidabo 
§ 112: Pl. Eivissa - Sant Genís 
§ 118: Vallvidrera - Mas Guimbau 
§ 124: Penitents - Penitents 
§ 127: Roquetes – Roquetes 

 
A més, les línies: 47: Pl. Catalunya – Canyelles i 113: Joan XXIII- Barri Mercè, 
es tindran en compte a l’hora de millorar l’accessibilitat al vessant. 
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Les taules que a continuació es presenten, mostren dades de les línies 
d’autobusos anteriors, però s’ha de tenir present que no tots aquests usuaris 
són visitants del Parc. 
 

 ANY 2002 ANY 2003 
     

LÍNIES 
Total 

usuaris/any 
Mitjana 

usuaris/dia 
Total 

usuaris/any 
Mitjana 

usuaris/dia 
ºº     
31 1.433.039 3.926 1.497.571 4.103 
47 4.137.818 11.336 4.432.252 12.143 
66 1.628.458 4.462 1.743.707 4.777 
71 1.791.717 4.909 2.222.178 6.088 

102 102.447 281 102.830 282 
111 122.511 336 141.093 387 
112 578.880 1.586 676.771 1.854 
113 48.266 132 56.047 154 
118 21.684 59 27.754 76 
124 4.798 13 62.728 172 
127 - - 99.076 271 

 
Taula 11. Total usuaris/dia. Any 2002-2003 

 
En la taula núm. 12 troben el número de usuaris al dia diferenciant els dies 
feiners dels festius per cada una de les línies de bus que es poden utilitzar per 
accedir al vessant barceloní del Parc. 
 

 DESEMBRE 2002 (usuaris/dia) DESEMBRE 2003 (usuaris/dia) 
       

LÍNIA FEINERS DISSABTES FESTIUS FEINERS DISSABTES FESTIUS 

31 5.182 2.589 2.187 5.244 2.926 2.264
47 14.326 8.477 6.372 15.222 9.794 6.867
66 6.186 2.481 1.571 6.004 2.825 1.672
71 6.466 2.608 1.893 7.315 3.025 2.108
102 182 247 361 199 217 293
111 328 293 296 317 336 304
112 2.478 1.081 N/D 2.432 966 N/D
113 198 54 N/D 207 52 N/D
118 68 44 N/D 95 63 N/D
124 152 57 N/D 271 62 N/D
127 140 110 N/D 367 141 N/D

 
Taula 12: Viatgers al dia. Any 2002 – 2003. Font:: TMB 
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 FREQÜÈNCIA DE PAS (min) 
    

LÍNIA FEINERS DISSABTES FESTIUS 

31 18-22 25-26 24-32 
47 8-19 10-23 11-21 
66 12-15 20-22 23-28 
71 10-16 19-24 18-26 

102 60 60 60 
111 30 30 30 
112 13 26 - 
113 30 30 - 
118 60 60 - 
124 30 30 - 
127 30 30 - 
113 30 30 - 

 
Taula 13: Freqüències de pas de les línies d’autobús 

 
En el plànol núm. 8, que a continuació es presenta, es poden representades les 
parades de les línies que donen accés al vessant de Barcelona del Parc de 
Collserola. 
 

 
 



Plànol 8: Accessibilitat en transport públic. El.laboració pròpia



PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA VESSANT DE BARCELONA DEL PARC DE COLLSEROLA: CONVERSIÓ DE 
LA CARRETERA DE LES AIGÜES EN UN EIX CÍVIC 

 

Estat actual, 51 

 

Funicular: 

El funicular és una infrastructura de transport públic que permet l’accés directe 
a les cotes altes del vessant. 

A l’inici del segle XX al vessant barceloní de Collserola es varen construir els 
funiculars del Tibidabo (1901) i el de Vallvidrera (1910) que van representar 
una important transformació en l’accessibilitat d‘aquest vessant. 

- El funicular de Vallvidrera es va inaugurar l’any 1906 per tal de poder 
comunicar la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
(estació Peu del Funicular) amb el poble de Vallvidrera  

La parada intermitja del funicular de Vallvidrera al Passeig de les Aigües 
representa un primer pas en la direcció de facilitar l’accés al Parc amb transport 
públic. 

Característiques del funicular de Vallvidrera: 

CARACTERÍSTIQUES DEL FUNICULAR DE VALLVIDRERA 

  
Capacitat de transport (en un sol sentit) 2000 persones/hora 
Vehicles 2 
Capacitat dels vehicles 50 persones 
Velocitat 5,0 m/s  
Freqüència de pas 6 min 
Vehicles 2 
Longitud de la línia 736 m. 
Desnivell 158 m. 
Pendent màxima 28,9 % 
Recorregut 730 m 

Taula 14: Característiques del Funicular de Vallvidrera. Font: FGC 

Les parades d’aquest funicular són: 

- Vallvidrera Inferior 
- Carretera de les Aigües 
- Vallvidrera Superior 

A més, s’han de tenir en compte, les parades de Peu de Funicular, la del 
Baixador de Vallvidrera, i la de les Planes de la línia d’FGC, que encara que no 
siguin parades del funicular de Vallvidera, donen també accés al vessant de 
Barcelona. 
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Les dades que es presenten en les següents taules ens mostren el número 
d’usuaris a l’any en cada una de les parades, i únicament comptant un sentit de 
circulació. 

 
 ANY 2002 

(usuaris/any) 
ANY 2003 

(usuaris/any) 
       

PARADA FEINERS DISSABTES FESTIUS FEINERS DISSABTES FESTIUS 

       
PEU DEL 
FUNICULAR 245.036 17.916 14.270 243.734 19.580 16.060 

VALLVIDRERA 
SUPERIOR 287.742 31.144 23.124 302.324 39.475 25.969 

BAIXADOR DE 
VALLVIDRERA 190.873 23.436 25.519 187.228 21.754 24.222 

LES PLANES 210.403 27.811 22.915 228.761 31.798 28.676 

Taula 15: Usuaris a l’any en dies feiners i festius. Font: FGC 

 
 USUARIS / ANY 

    
PARADA 2001 2002 2003 

PEU DEL FUNICULAR 217.995 277.222 232.564 

VALLVIDRERA SUPERIOR 278.864 342.009 415.886 

BAIXADOR DE VALLVIDRERA 254.039 239.828 290.241 

LES PLANES 230.625 261.129 380.417 

Taula16: Usuaris any 2001, 2002, 2003. Font: FGC 
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TOTAL 222.920 46.950 33.936 11.235 2.499 12.618 4.355 5.942 12.578 3.749 2.666 3.275 7.232 7.078 939 1.158 720 877 1.018 4.077 13.424 1.641 1.457 8.157 903 8.186 3.730 1.530 10.199 2.607 2.393 5.791
 01,Pl,Catalunya 47.468 2.052 2.924 750 4.894 2.076 2.442 3.198 1.348 1.207 1.516 3.815 3.296 228 349 149 304 225 1.061 3.807 365 391 2.471 224 2.086 1.144 423 2.863 559 500 801

 02,Provença 33.527 2.035 0 1.421 508 3.254 1.307 1.850 2.606 1.100 859 1.249 2.522 2.420 283 271 195 119 280 565 2.363 198 253 1.371 164 1.522 884 277 2.109 328 465 749
 03,Gracia 11.466 3.011 1.391 0 49 335 184 401 715 308 11 161 495 394 72 80 24 63 66 337 515 50 58 448 41 633 140 94 783 95 155 357

 04,Sant Gervasi 2.633 791 526 31 0 126 37 220 366 206 0 0 0 0 6 0 0 0 0 37 106 7 20 5 7 28 28 30 44 0 0 12
 05,Muntaner 12.450 4.634 3.387 329 89 0 102 295 573 290 0 16 30 36 33 110 124 76 28 187 530 85 74 193 37 295 127 33 292 108 133 204
 06,Bonanova 4.407 2.115 1.311 188 35 107 0 4 104 95 0 4 4 45 4 0 0 4 0 54 110 4 7 66 14 23 32 11 17 15 17 17

 07,Tres Torres 6.096 2.541 1.909 407 210 282 4 0 48 87 0 11 3 41 6 7 7 2 21 20 204 17 0 61 2 28 48 9 53 27 12 29
 08,Sarria 12.503 3.204 2.620 686 333 554 97 47 0 51 0 42 49 31 91 170 106 42 113 344 1.079 187 109 389 80 634 162 105 526 168 170 314

 09,R,Elisenda 3.822 1.387 1.137 306 199 301 97 81 50 0 0 0 3 24 4 0 0 0 4 80 30 13 3 13 0 29 11 2 10 9 7 22
 10,Pl,Molina 2.636 1.188 862 11 0 0 0 0 0 0 0 37 172 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11,Padua 3.138 1.315 1.282 173 0 18 4 10 42 0 37 0 10 206 0 0 0 0 6 0 6 3 3 0 0 6 8 0 5 0 4 0
 12,El Putxet 7.305 3.837 2.560 487 0 31 5 3 49 3 172 8 0 36 0 0 0 0 0 8 19 3 5 11 0 29 3 0 22 2 1 11
 13,Tibidabo 7.126 3.197 2.568 405 0 36 46 40 30 24 380 194 14 0 3 4 9 1 0 4 41 10 2 11 0 18 7 3 29 4 8 38

 14,Peu de Funicular 933 216 286 73 6 33 4 6 90 5 0 0 0 2 0 9 0 6 0 29 68 3 0 10 4 12 4 7 3 22 12 23
 15,Vallvidr. Superior 1.164 346 285 76 0 113 0 7 164 0 0 0 0 3 9 0 0 20 5 36 5 4 4 23 0 8 9 0 21 5 0 21
 16,Baix. de Vallvidr. 718 149 191 23 0 128 0 6 104 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0 20 29 9 0 7 0 0 0 0 15 2 2 17

 17,Les Planes 880 310 120 65 0 78 4 2 42 0 0 0 0 2 7 19 6 0 50 14 48 10 5 27 0 0 6 0 33 5 22 5
 18,La Floresta 1.027 221 275 66 0 29 0 20 119 5 0 5 0 0 0 6 0 50 0 15 114 8 5 20 0 9 11 6 30 2 3 8
 19,Valldoreix 3.990 983 560 331 38 179 55 21 367 80 0 0 8 4 29 36 19 15 14 0 419 19 22 254 3 148 54 42 139 13 50 88
 20,Sant Cugat 13.301 3.765 2.340 498 108 515 113 205 1.055 31 0 5 20 37 68 5 29 48 106 443 0 153 147 975 28 665 355 124 739 117 158 449

 21,Mirasol 1.634 364 213 51 8 86 4 16 172 13 0 2 2 9 3 4 10 10 7 21 150 0 50 214 11 172 0 5 13 4 4 16
 22,Hospital General 1.439 357 274 54 19 75 6 0 104 2 0 3 5 2 0 4 0 5 5 22 150 51 0 122 2 139 1 1 7 0 5 24

 23,Rubi 8.179 2.424 1.387 405 5 192 66 61 392 12 0 0 11 11 10 22 7 31 19 252 987 217 123 0 36 1.166 6 2 179 47 19 90
 24,Les Fonts 904 227 173 40 6 37 13 2 84 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 25 10 1 34 0 241 0 1 2 0 0 1
 25,Terrassa 7.903 1.939 1.440 649 26 306 24 29 616 28 0 6 29 20 12 7 0 0 8 147 666 174 138 1.100 245 0 42 5 199 9 11 28

 26,Sant Joan 3.750 1.174 905 131 26 128 34 47 146 11 0 7 3 7 4 10 0 7 11 56 354 0 1 6 0 43 0 65 94 63 105 312
 27,Bellaterra 1.524 448 263 95 31 31 10 10 102 3 0 0 0 3 6 0 0 0 6 43 121 4 1 1 1 5 60 0 53 30 25 172

 28,UAB 10.131 2.823 2.067 734 40 292 16 50 571 9 0 6 22 27 2 21 14 32 30 133 769 14 6 164 2 197 94 57 0 239 360 1.340
 29,Sant Quirze 2.679 593 334 97 0 113 15 28 165 9 0 0 2 3 23 5 2 6 3 12 116 4 0 47 0 10 60 29 255 0 125 623

 30,Sabadell Estacio 2.421 526 478 148 0 129 16 11 164 7 0 3 1 7 11 0 3 25 3 46 159 3 5 19 0 11 107 24 367 128 0 20
 31,Sabadell Rambla 5.766 830 740 331 13 216 16 28 340 22 0 0 12 37 22 19 16 4 8 87 434 16 24 95 2 29 327 175 1.297 606 20 0

DESTINACIÓ

O
R

IG
E

N

TOTALI II IIIZones 

TAULA 17: Matriu origen- destí. Desembre 2003. Font: FGC
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- El funicular del Tibidabo que connecta l’estació dels FGC de l'Avinguda 
Tibidabo (a través del Tramvia Blau) amb el cim del Tibidabo a la cota 500. 

L'actual funicular del Tibidabo, amb una maquina que data dels anys cinquanta, 
un horari vinculat al parc d'atraccions i una capacitat de 800 persones/hora, 
suporta, ja en aquests moments, el 50 % de l’accés total al Tibidabo. 

CARACTERÍSTIQUES DEL FUNICULAR DE TIBIDABO 

  
Capacitat de transport (en un sol 
sentit) 800 passatgers/hora  

Vehicles 2 (2 vagons en cada un) 
Capacitat dels vehicles 227 passatgers / viatge 
Velocitat 4,1 m/s 
Longitud de la línia 1.276 m 
Desnivell 93 m. 
Pendent màxima 25,7 % 
Freqüència 30 min. 
Cota estació superior 501,8. 
Cota estació inferior 223,5 m 
Recorregut 6 min 

Taula 18: Característiques del Funicular del Tibidabo. Font: FGC 

L’any 2002, el funicular del Tibidabo, va rebre 221.395 usuaris/any i per sentit, 
els quals es va trobar repartits de la següent manera: 

1er trimestre 29.600 
2on trimestre 43.056 
3er trimestre 112.018 
4art trimestre 36.721 

En la taula 19, es pot veure l’evolució de viatgers que en els darrers anys han 
anat utilitzant el funicular del Tibidabo. 

FUNICULAR DEL TIBIDABO 
  

ANY USUARIS/ ANY 

1998 163.094 
1999 179.503 
2000 201.243 
2001 210.861 
2002 221.395 

Taula 19. Usuaris/any del Funicular del Tibidabo. Font: FGC 
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L’estació inferior del Funicular del Tibidabo, enllaça amb el Tramvia Blau. 
Aquest tramvia va des de la plaça Kennedy (on es troba l’estació de Av. 
Tibidabo del Ferrocarrils Catalans de la Generalitat) fins a l’estació inferior del 
Funicular del Tibidabo.  

El Tramvia Blau és un punt feble respecte l’eficiència del sistema FGC- 
Tramvia-Funicular del Tibidabo degut a la seva baixa capacitat (200 persones 
/hora), convertint-se en un autèntic embut. L’any 2003, el Tramvia Blau va 
comptar amb 240.000 viatgers. Actualment funciona únicament els caps de 
setmana i durant les vacances escolars, gairebé com una línia museu 

 

 

Figura 10: Vista de la parada de 
Plaça Doctor Andreu, de enlace con 
el funicular, desde la Crta.de les 
Aigües 

 
 
Figura 11:. Parada Doctor Andreu. 
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2.2.10.  EL PASSEIG DE LES AIGÜES 

El vessant de mar del Parc de Collserola és el primer contacte de Barcelona 
amb la Serra. La pròpia morfologia del territori confereix a tot el vessant el 
caràcter de balcó, de talaia, des d’on es pot contemplar Barcelona i el mar, 
essent al mateix temps el teló de fons de la ciutat. 

La carretera de les Aigües ha estat un dels elements més coneguts i visitats del 
vessant barceloní del Parc de Collserola. El seu recorregut a cota horitzontal fa 
que la passejada sigui agradable i descansada, i la seva posició elevada 
respecte el pla de Barcelona, la converteix en un mirador privilegiat de la ciutat. 

Aquestes carretera va ser oberta originàriament per a fer-hi passar una 
canalització d’aigua potable per a l’abastiment de la ciutat, l’any 1902. 

El perllongament de la carretera de les Aigües és un projecte que té una llarga 
història: 

L’any 1979 la Delegació d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona va 
promoure un estudi per ordenar i urbanitzar el vessant barceloní de Collserola 
mitjançant la carretera de les Aigües. Aquest estudi va quedar ben aviat 
superat per l’evolució dels requeriments mediambientals, cada cop més 
importants. 

L’any 1987 es va redactar el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi 
Natural del Parc de Collserola. El Pla Especial contemplava el perllongament 
de l’actual carretera de les Aigües seguint sensiblement la cota actual (275 m) 
fins arribar a Torre Baró, tot passant per Sant Genís els Agudells, Sant Cebrià i 
el Forat del Vent. Aquesta traça no va estar sotmesa a cap Estudi de Impacte 
Ambiental, doncs els temes de Planejament no s’hi sotmetien. 

Un Estudi d’Impacte Ambiental redactat per l’àrea de Sant Pere Màrtir el mes 
d’agost del 1996 va confirmar el considerable valor faunístic i ambiental del 
vessant barceloní del Parc de Collserola. Així mateix, estudis previs realitzats 
en zones per on hauria de passar la futura carretera de les Aigües varen incidir 
en les mateixes conclusions preveient que podrien haver greus problemes 
d’impacte sobre la fauna si es seguia la cota 275 que definia el Pla Especial. 

Com es pot veure en el plànol núm. 9, actualment el Passeig de les Aigües neix 
a Sant Pere Màrtir i discorre de forma continua fins al Pla dels Maduixers, sota 
el Cim del Tibidabo amb una cota pràcticament constant de 275 m. En aquest 
punt es perd la continuïtat, fins que al Revolt de la Paella, torna a néixer i 
contínua en direcció occidental fins a Torre Baró. És important destacar, que 
aquest tram té una pendent més forta que el tram anterior, i que a més, per 
poder mantenir la continuïtat, el passeig s’estreny aprofitant camins i corriols ja 
existents. 
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És important arribar a aconseguir un element que connecti de forma continua 
els dos extrems de vessant barceloní del Parc. Si s’aconseguís resoldre la 
manca de continuïtat i de connectivitat del Passeig de les Aigües, 
s’aconseguiria unir i enllaçar els diversos elements del vessant barceloní: 
lleure, equipaments, teixit viari, itineraris històrics, mitjançant una via per a 
vianants d’uns 20 km 

En la actualitat, hi ha una manca de connexió entre el Parc i la ciutat. 
Actualment, existeixen punts del vessant barceloní, com és el cas del Cim del 
Tibidabo, o la zona de Vallvidrera, que al estar ben connectats amb la ciutat, i 
que per tant, presenten una major afluència de públic. Tal hi con es pot veure 
en el plànol núm. 8 (Accessibilitat en transport públic), aquests punts 
coincideixen amb les zones que estan millor connectades (amb l’ajut del 
transport públic) amb la ciutat. Per aquesta raó, les propostes aniran adreçades 
a millorar l’accessibilitat mitjançant un transport públic de qualitat, i a 
aconseguir que l’accés al vessant es faci de la forma més homogènia possible. 
Així doncs, amb el Passeig de les Aigües es podria establir una connexió de 
continuïtat dins del vessant, a la que arribarien una sèrie passadissos verds o 
sistemes transversals que connectarien la ciutat amb el Passeig de les Aigües. 

Un dels objectius bàsics que es buscaran a l’hora de redactar les propostes 
serà el de aconseguir resoldre la manca de continuïtat del Passeig de les 
Aigües i a la vegada assolir una connectivitat transversal d’aquesta amb 
diferents punts de la ciutat. 



Plànol 9: El Passeig de les Aigües. El.laboració pròpia
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2.2.11.  PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

ELS PLANS GENERALS MUNICIPALS (En el cas de Barcelona, el PGM de 1976)  

§ FONAMENTS.  

En principi haurien de ser plans depenents d’un pla nacional que al nostre país 
no s’ha fet mai. Per tant depenen exclusivament de la decisió política de cada 
municipi o conjunt de municipis (com és el cas del Pla General Metropolità de 
Barcelona) i es regeixen per la Llei del Sòl.  

Les Lleis del sòl espanyoles (la del 56, la del 76 i la del 98) expliquen els 
procediments per a la realització d’aquests plans. Fins ara aquestes lleis havien 
promulgat la urbanització dels espais no urbanitzats però des dels anys 80 lo 
que normalment es fa no és tant urbanitzar espais encara lliures sinó que 
s’actua més en la transformació dels espais ja urbanitzats i consolidats com per 
exemple la reestructuració interna de les ciutats o canvis d’usos del sòl. 

De totes maneres, el PGM de Barcelona del 76, basat en la Llei del Sòl de 
1976, ha pogut arribar fins als nostres dies ja que va preveure els processos de 
transformació que podia patir la ciutat i els va regular. No era per tant un pla 
estàtic, sinó que era més un reglament de transformació de la ciutat.  

§ APLICACIÓ  

Contràriament a la situació europea, a Espanya els plans generals adquireixen, 
una vegada aprovats, caràcter de llei d’obligat compliment tant per 
l’administració com per l’administrat. Per això té un procediment d’aprovació 
molt llarg i feixuc Per aquesta raó és tant difícil de modificar una vegada 
aprovat. 

§ ACTUACIÓ  

Un pla general fa:  

1. Classifica el sòl en  

- urbà  
- urbanitzable (programat i no_programat)  
- no urbanitzable  

2. Estructura el terreny (infraestructures)  

3. El qualifica amb zones, on cada zona té unes normes urbanístiques (mínims) 
que defineixen uns:  

- uns usos  
- unes intensitats  
- un procés de desenvolupament (a vegades)  
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§ MECANISMES D’ACTUACIÓ  

Les Figures de planejament, són les maneres que el pla defineix com es pot 
treballar sobre el terreny. Aquestes figures són:  

1. PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU) (per a sòls urbanitzables 
no programats)  

La seva única missió és dir en que es convertirà el terreny, programar-lo. És un 
mecanisme actualment obsolet.  

2. PLA PARCIAL (per a sòls urbanitzables)  

Desenvolupen el sòl urbanitzable en sòl urbanitzat a base de decidir com ho 
organitzaran i com li donaran forma. Si el pla general té unes normes 
urbanístiques que parlen de mínims, el pla parcial té unes ordenances que 
parlen exactament de mides.  

3. PLA ESPECIAL (per a sòls urbans consolidats)  

És aquell pla que transforma àrees ja existents. A vegades el que les reformi ja 
que no s’adapten al Pla General pot obligar a que certes àrees ja consolidades 
tinguin un pla especial general. Per exemple, un pla especial decideix quins 
terrenys s’han d’expropiar per posar els equipaments que el PGM ha 
determinat necessaris per aquella zona. 

Poden haver molt tipus de plans especials –de reforma interior (PERI), de 
millora, de reestructuració viària, de reequipamentació, de remodelació, de 
poda d’arbres- i poden tenir abastos molt diferents, des d’una illa fins tota una 
comarca (quan per exemple es tracta de soterrar línies elèctriques). 

4. ELS PLANS D’ESCALA INTERMITJA  

Aquestes figures d’actuació són allò que nosaltres anomenem Plans d’Escala 
Intermitja. Són els plans a cavall entre el Pla General i l’Estudi de Detall previ al 
projecte arquitectònic pròpiament dit.  

L’ESTUDI DE DETALL  

L’Estudi de Detall no és una figura de planejament perquè no pot modificar els 
paràmetres del planejament, només serveix per desenvolupar els volums. Però 
aquestos estudis de Detall són importants ja que la volumetria del conjunt que 
es va a edificar (no el projecte en sí, sinó la volumetria) és important per la 
ciutat. El projecte arquitectònic es pot construir amb una simple llicència que no 
necessita de cap decisió política per construir-se si compleix la llei, per això és 
important que allò que té el projecte que el relaciona amb el seu conjunt, la 
volumetria, sigui una decisió política que es prengui sense arbitrarietats.  
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§ PROCEDIMENTS  

L’aprovació de qualsevol figura de planejament té un procediment que, depèn 
del caràcter d’aquesta, pot durar fins i tot 5 o 6 anys.  

Quan es vol actuar en cert emplaçament el promotor (que en primera instància 
pot ser el mateix ajuntament) ha de presentar el document d’objectius de 
planejament on estableix els seus criteris d’actuació. L’ajuntament el posa a 
disposició pública i si s’accepta després d’aquest període el promotor ha de 
continuar treballant per presentar finalment el pla. Aquest també s’ha de 
exposar al públic aprovat inicialment per l’ajuntament perquè els ciutadans 
posin al·legacions. Si no hi han al·legacions o no es tenen en compte, 
l’Ajuntament l’aprova provisionalment i ho passa a la Generalitat. Aquesta 
institució l’única funció que té és la de mirar que estigui conforme la llei i que 
estigui en relació amb futures actuacions en pobles colindants i amb les 
infraestructures existents i projectades intermunicipals.  
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2.2.11.1. Planejament urbanístic 

La valoració i la protecció del Patrimoni Natural de la serra de Collserola ja 
comencen la primera meitat del segle passat i han anat evolucionant fins avui 
dia paral·leles a la valoració i a la protecció de la natura en general. En aquest 
sentit destaquen els següents antecedents: 

- El Regional Planning (1932), que considera Collserola una reserva de bosc. 

- El Pla Comarcal (1953), que valora Collserola coma a parc forestal i zona de 
bosc. 

- El Pla General Metropolità (PGM,1976), que reconeix en Collserola uns valors 
com espai forestal vinculat a un destí de Parc. 

- El Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural de Collserola 
(PEPCo,1987), que té entre els objectius prioritaris la conservació dels recursos 
naturals, de l’equilibri ecològic i de la diversitat biològica de la serra de 
Collserola i que reconeix que un dels trets biològics de la serra és la seva 
varietat d’ambients. A més que zonifica la serra en zones naturals, seminaturals 
o agrícoles. 

- El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN 1992), en el qual s’inclouen 
bàsicament els sòls forestals de la serra de Collserola qualificats en el 
planejament com parc forestal. Pel Decret 328/1992 s'inclou part de la serra al 
Pla d'espais d'interès natural (PEIN), xarxa de 144 espais naturals dels 
ecosistemes catalans.  

Aquests antecedents reflecteixen que en tot moment es valora i es protegeix el 
paisatge forestal de Collserola, i que amb el temps es va reconeixent i valorant 
la diversitat de paisatges que no són forestals. 

§ PGM 76 

Des del punt de vista de l’estructura general i bàsica del planejament del 
vessant es mantenen actualment vigent els trets principals de la proposta que 
va fer el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. 

El PGM va determinar el 1976 gran part de Collserola com a parc forestal. 

El PGM preveia que l'ordenació i la regulació del Parc de Collserola es fes a 
partir d'instruments urbanístics, cosa que va comportar la redacció i aprovació 
del Pla Especial d'Ordenació i Protecció del medi natural del Parc de Collserola 
l'any 1987. 
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Les modificacions del PGM han de ser congruents amb l’abast de les Normes 
Urbanístiques del PGM. No han de alterar la coherència global de les 
determinacions del PGM en quan a model territorial. 

§ PEPCo 

El parc de Collserola fou creat l'any 1987 amb l’aprovació, per part de 
l'extingida Corporació Metropolitana de Barcelona, del Pla Especial d'Ordenació 
i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), que definí el 
territori de la Serra de Collserola com a parc metropolità i actualment, és el 
referent urbanístic per a la regulació global del Parc. 

El contingut d’aquest Pla el formen les determinacions de caràcter normatiu 
que tenen plena validesa jurídica en els àmbits territorials a què es refereixen. 
D’aquesta manera, es garanteix la compatibilitat entre la conservació dels 
sistemes naturals de Collserola i el seu ús per el gaudi dels ciutadans [5]  

El PEPCo manté dos grans objectius: 

- La preservació dels recursos naturals, conservació de la diversitat 
biològica i de l’equilibri ecològic de la Serra de Collserola, precisament 
pel paper que juguen en si mateixos i en relació a les zones urbanes de 
l'entorn metropolità. 

- El desenvolupament de la figura 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. 

Per tal de desenvolupar el PEPCo es va crear un òrgan gestor, actualment 
format per la Diputació de Barcelona, per la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i pels municipis que l'integren. 

Per assolir els objectius del PEPCo, aquest òrgan gestor treballa amb quatre 
grans línies d'actuació: 

- La gestió de les intervencions sobre els sistemes naturals. 
- La construcció d'elements i l'adequació de camins per acollir i gestionar 

les activitats dels ciutadans. 
- L'actuació per donar a conèixer i apropar el Parc al ciutadà' 
- La gestió i tutela administrativa del Pla Especial. 

El PEPCo distingeix unes grans unitats de paisatge amb característiques 
diferents en quant a naturalitat i ús, però centra l’objectiu de reconstrucció i 
conservació d’un patrimoni natural valuós i de les seves funcions ecològiques 
només en el bosc. 
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Per tal de preservar la serra, va  zonificar el Parc de Collserola en zones 
naturals, seminaturals o agrícoles: 

- Zones naturals (43%): l'objectiu fonamental de les quals és la 
conservació i reconstrucció del patrimoni natural i de les funcions 
ecològiques que duu a terme. En aquesta zona, l’accés públic està 
restringit, i estan permeses les activitats de lleure de tipus naturalista i 
poc intenses 

- Zones seminaturals (49%): en aquestes àrees no és prioritària la 
conservació del bosc com a hàbitat però sí com a paisatge. Són zones 
de transició entre les zones urbanes i les naturals. 
Hi trobarem les àrees de lleure, els itineraris de passejada senyalitzats, 
els miradors i els equipaments del parc destinats a l'ús públic. 

- Zones agrícoles (8%):Aquí hi predomina el paisatge agrícola. Sobre 
aquestes  zones es destaca el seu valor paisatgístic i com a lloc 
d’alimentació per a la fauna i es recomana la seva conservació. Per 
aquesta raó, en les zones agrícoles troben l’accés i els usos restringits. 

 

 

Figura 12: Zones segons naturalitat i ús. Font: Consorci Parc de Collserola 

El Pla també determina la xarxa viària. Limita un nombre màxim de carreteres i 
defineix per als vianants una gran xarxa de camins de passejada, que també 
fan un paper com a camins de serveis (extinció i prevenció d'incendis, 
vigilància, manteniment, etc.) i que restaran tancats als vehicles particulars. 

El Pla defineix les anomenades àrees de tractament específic. Són les parts 
més freqüentades del parc pel que fa a l'ús públic, i representen els indrets que 
s'organitzen de forma més detallada en termes de circulació, d’instal·lació 
d'edificacions destinades a acollir els visitants i d'adequació d'espais per al 
lleure. 



PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA VESSANT DE BARCELONA DEL PARC DE COLLSEROLA: CONVERSIÓ DE 
LA CARRETERA DE LES AIGÜES EN UN EIX CÍVIC 

 

Estat actual, 65 

 

 

 

Figura 13: Àrees de tractament específic. Font: Consorci Parc de Collserola 

Des de l’aprovació del PEPCo es duu a terme un pla de conservació dels 
sistemes naturals, l’objectiu del qual és essencialment preservar i millorar 
l’estat actual del bosc. Des de la gestió diària del Parc es va descobrint la 
necessitat de replantejar-se constantment els criteris de valors ecològics 
utilitzats i molt especialment la necessitat de valorar i conservar aquells 
paisatges naturals que no són bosc. 

§ PEIN 

Pel Decret 328/1992 s'inclou part de la serra al Pla d'espais d'interès natural 
(PEIN), xarxa de 144 espais naturals dels ecosistemes catalans. 

La normativa urbanística no podia abastar totes les necessitats de protecció i 
gestió del medi natural, motiu pel qual va ser complementada amb altres 
figures normatives centrades en la conservació dels espais naturals, de manera 
que així es pogués controlar les possibles afectacions al medi natural de 
Collserola i garantir l'ús sostenible dels seus recursos. 

Precisament en aquesta direcció anava el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) 
quan es va aprovar l'any 1992, ja que incloïa Collserola com a espai d'interès 
natural i establia tot un seguit de regulacions complementàries. Però si es té en 
compte que el Parc de Collserola es troba al bell mig de la zona més 
urbanitzada i densament poblada de tot Catalunya, el règim bàsic de protecció 
que ofereix el PEIN acaba esdevenint insuficient per a aquest espai. 
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En aquest pla s’inclouen bàsicament els sòls forestals de la serra de Collserola 
qualificats en el planejament com parc forestal. Aquesta inclusió és deguda a: 

- Al gran interès biogeogràfic de la serra. 
- A l’interès de conservar una notable riquesa de paisatges naturals, que 

són una bona mostra de les comunitats vegetals de les serres litorals 
catalanes,  

- i finalment, la voluntat de constituir una important reserva forestal al 
costat de Barcelona on prenen significació especial algunes comunitats 
com una de les millors mostres a Catalunya dels boscos semicadiucifolis 
de roure cerrioide. 

2.2.11.2. Planejament urbanístic vigent. Estat de 
desenvolupament 

Cal assenyalar que des del punt de vista de l’estructura general i bàsica del 
planejament del vessant es mantenen actualment vigent els trets principals de 
la proposta que va fer el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. A més, es pot 
afirmar que fins l’any 2000 el tipus de planejament que es desenvolupa al 
vessant és de detall. Dit altrament, les figures de planejament que s'aproven 
són: 

- els Estudis de Detall del tipus de reordenació volumètrica, 
- els Plans Especials de desenvolupament d'alguns sòls qualificats 

d'equipament (en especial els docents),  
- o bé els Plans Especials de Reforma Interior (PERI) d'alguns barris 

històrics del vessant (Sant Genís del Agudells, Roquetes, Torre Baró). 

Amb posterioritat l'Ajuntament de Barcelona ha endegat diverses iniciatives que 
han començat a modificar de forma significativa la geografia del planejament o 
la mateixa estructura dels sistemes prevista i que al llarg dels darrers vint anys 
no s'havia dut a terme. L 'amplitud d'aquestes iniciatives és important des del 
punt de vista dimensional, però també ho és sota una perspectiva estructural, ja 
que modifiquen la posició de les zones, els traçats viaris i fins i tot la 
classificació del sol. En aquest sentit cal citar les següents modificacions sobre 
el PGM:  

- Modificació del PGM a  l’àmbit del barri de Torre Baró. 
- PERI del sector preestablert de remodelació dels habitatges de la Trinitat 

Nova. (Març del 2002) 
- Modificació del PGM per a l’ordenació del sistema d'espais lliures i 

equipaments en els àmbits del Parc Central de Nou Barris, de l'Avinguda 
Rio de Janeiro i la carretera vella de la Guineueta. 

- Modificació del PGM als àmbits del barri de Roquetes i de les finques 
situades a la Rambla Caçador 18-24 i al carrer Isard, 29-35. 

- Modificació del PGM a la Vall d'Hebron. 
- Modificació del PGM en l’àmbit del sector nord-oest de Pedralbes i el 

seu entorn. 
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- Modificació del PGM per l’ordenació viària del sector Pedralbes i de 
l’entorn del Parc de l'Oreneta.(Septembre del 2001). 

- Modificació del PGM a l’entorn de la Ronda de Dalt entre el Parc de 
l'Oreneta i la plaça d'Alfons Comín.(abril 1999) 

- Modificació del PGM del Camí de Lorda, la plaça Alfons Comín, i la 
clínica Quirón. 

- Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament dels sòls 
d’equipaments en la zona d’influència del Parc de Collserola. (Novembre 
2003) 

Algunes d'aquestes iniciatives ja són plenament vigents i d'altres estan en 
tràmit d’aprovació o en fase d’exposició pública. En tot cas totes elles s'han 
incorporat al plànol de desenvolupament del planejament vigent (plànol núm. 
10) 

 

MODIFICACIÓ DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT DELS SÒLS D’EQUIPAMENTS EN LA ZONA 
D’INFLUÈNCIA DEL PARC DE COLLSEROLA. ) [6] (Novembre 2003) 

La “Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament dels sòls 
d’equipaments en la zona d’influència del Parc de Collserola” el Novembre 
2003, ha sigut la darrera modificació del PGM realitzada en el àmbit del vessant 
de Barcelona. 

El Novembre del 2002, el sector d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona va 
promoure, la supressió de 19 projectes en la frontera entre el territori forestal i 
el continu urbà. Majoritàriament es tractava de grans equipaments que havien 
portat la pressió immobiliària sobre la Serra de Collserola a nivells molt elevats. 

Un any després de haver-se produït les supressions de les tramitacions de 
llicències i abans d’expiar el plaç (la llei permet mantenir la moratòria 12 
mesos) el Consorci va haver de aprovar la “Modificació del PGM per a la 
regulació del desenvolupament dels sòls d’equipaments en la zona d’influència 
del Parc de Collserola” al Novembre 2003, per tal de frenar aquesta amenaça. 

Els àmbits que van estar en supressió de tramitació i les recomanacions per a 
la seva ordenació urbanística es presenten a l’annex núm. 2 

S’ha de tenir present la singularitat de emplaçament d’aquests equipaments, 
doncs estan situats a prop del vessant barceloní de Collserola, en una zona 
propera a territori forestal, amb fortes pendents. Per aquesta raó, a l’hora de 
definir la seva edificabilitat, s’ha tingut present: 

§ la naturalesa dels sòls de l’entorn per tal de poder assegurar la 
integració d’aquests, 

§ la qualitat del paisatge 
§ les condicions ambientals. 
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Els equipaments situats per sobre de la Ronda de Dalt presenten les següents 
situacions en relació a la seva situació urbanística i respecte a la seva posició 
dins del Parc de Collserola: 

§ Sense planejament específic, consolidat. 

Independentment de la localització dins o fora de la delimitació del Parc, hi ha 
un seguit de peces d’equipament existents molt consolidats per l’edificació que 
raonablement es podia situar respecte a l’entorn més immediat. 

§ Concretat per planejament vigent, consolidat o no. 

Com en el cas anterior, la localització pot ser interior o exterior del Parc, però 
han estat objecte de plans que definien les seves condicions d’ordenació i que 
han estat aprovats. 

§ Incorporat en plans d’iniciativa pública en tramitació.  

Són equipaments que tenen definides les seves característiques en un pla que 
ha estat aprovat inicialment, en el marc d’un planejament sectorial i que es pot 
preveure que al final del procés es trobaran en la situació anterior (b). 

§ Equipament pendent de concreció inserit en la delimitació del Parc de 
Collserola. 

Són peces amb la regulació no definida específicament, que estan dins de 
delimitació del Parc i que es regulen de manera genèrica per les normes del 
PEPCo. 

§ Equipament pendent de concreció fora de la delimitació del Parc de 
Collserola que té contacte amb la qualificació forestal, clau 27. 

Són peces amb la regulació no definida específicament que estan al costat de 
les àrees qualificades com a forestals i que es regulen de manera genèrica per 
les NNUU del PGM. 

§ Altres peces d’equipament. 

Aquelles que es troben a fora de la delimitació del Parc i no tenen contacte amb 
el sòls forestals. La regulació genèrica correspon a les NNUU del PGM. 

 

REGULACIÓ DELS EQUIPAMENTS PER LES NNUU DEL PGM  [6]: 

Les NNUU del PGM regulen les condicions de l’edificació dels equipaments a 
l’article 217. 
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A l’apartat 1 s’estableix que les condicions urbanístiques es fixaran mitjançant 
un pla especial, tenint present que “l’edificació s’ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals 
que haurà de respectar, i a la integració en el sector on s’ubiquin”. Amb aquest  
definició es posen a un mateix nivell les condicions funcionals, paisatgístiques, 
ambientals i de integració en el sector d’emplaçament, sense precisar cap valor 
o referència específica a determinades zones que no permeti ponderar la resta 
de condicionants. 

L’apartat 2 es refereix a les situacions on no hi ha un pla especial vigent. 
Aquest apartat no es pot valorar per ell mateix si no es té en consideració 
l’art.213, destí dels actuals equipaments, i l’art.215, desenvolupament de les  

previsions sobre equipaments comunitaris, els quals estableixen que la 
determinació o mutació del tipus d’equipament requereix l’elaboració d’un pla 
especial (art 215), llevat dels ja existents, que mantindrien el tipus 
d’equipament existent (art. 213). Per tant, l’apartat 2.a de l’article 217 es 
refereix, en sòl urbà, als equipaments existents, que mantenen el tipus 
d’ordenació on s’ubiquen o de la zona immediata i respecten les condicions 
d’ordenació de la zona (lògicament, els equipaments inserits en sòl d’aplicació 
e les normes de PEPCo es sotmeten a les seves condicions d’ordenació). Pels 
nous equipaments, cal la redacció d’un pla especial i , en conseqüència, 
estarien en les determinacions de l’apartat 1. 

 

REGULACIÓ DEL EQUIPAMENTS PER LES NORMES DEL PEPCo [6]: 

El PEPCo regula els equipaments en l’article 19, distingint a l’apartat 1 entre: 

a) Els equipaments situats a l’interior dels nuclis, pels quals només 
s’estableixen les limitacions de l’article 17 referides a tractament 
paisatgístic; 

b) Els equipaments situats dins la delimitació del Parc de Collserola. Per 
aquests, es regula l’ocupació del sòl al 5% i l’edificbilitat al 0,1 m2st/m2s, 
així com altres aspectes d’ordenació i d’integració paisatgística, i 
s’estableix la necessitat de redactar un pla especial per la seva 
ordenació, que haurà de comptar amb l’informe favorable perceptiu de 
l’òrgan gestor del Parc quan desenvolupi àrees de tractament específic, 
segons definició del PEPCo. Només en casos excepcionals, en 
situacions imbricades en àrees urbanes i amb poca integració 
paisatgística, s’admet incrementar l’edificabilitat a 0,2m2st/m2s i 
l’ocupació al 10% mitjançant un pla especial, que requerirà també de 
l’informe favorable preceptiu de l’òrgan gestor del Parc. 

Amb la modificació del PGM, es determina una sèrie de criteris propis dels 
terreny corresponents al Parc de la Serra de Collserola, per establir 
l’edificabilitat en els equipaments propers al sistema general del Parc. Aquesta 
modificació té 2 objectius bàsics: 
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§ Trobar l’equilibri d’ordenació i edificabilitatque ponderi el fet que els 
equipaments estan al costat de la zona forestal i la delimitació del Parc 
forestal de Collserola, 

§ Resoldre determinats conflictes d’interpretació que es poden plantejar a 
partir de la regulació normativa dels equipaments a les NN.UU. del PGM 
i a les Normes específiques del PEPCo' 

 

La modificació del PGM estableix les condicions que determinen l'edificabilitat 
dels equipaments d'una manera ponderada amb tots els tipus de sòls de 
l'entorn, on el pes de les zones forestals resulta ineludible. També es plantegen 
condicions per a la ubicació de les instal·lacions dins la pròpia parcel·la, 
respectant els valors paisatgístics i medi ambientals del parc forestal immediat. 

La ponderació de l'edificabilitat es proposa des de la consideració de tots els 
sòls de contacte amb l'equipament, partint d'una edificabilitat mínima de 0,2 
m2st/m2s que s'estableix pel que determina l’Article 19.3 del PEPCo, atès que 
es tracta de peces d’equipament molt imbricades en el àrea urbana. Aquesta 
ponderació es calcula tenint en compta el percentatge de perímetre de contacte 
amb les diverses zones i sistemes respecte al perímetre total, i a I'edificabilitat 
corresponent a cada tram. Es distingeix entre zones d’ordenació directa per les 
NN.UU d'aquelles que es desenvolupen a partir d’un coeficient brut o una 
edificabilitat general de tota l’ordenació, per tal d'evitar distorsions per 
l'agrupació puntual de sostre en un punt més o menys immediat de la pega 
d'equipament en qüestió. 

Aquesta modificació de PGM estableix les determinacions generals pel càlcul 
de l’edificabilitat en tots els equipaments en contacte amb sòls forestals, 
atenent a les diverses situacions que es poden donar per que fa al grau de 
concreció urbanística actual o la consolidació existent. 

La ubicació de les instal·lacions dins de la parcel·la està plantejada tenint en 
compta que aquesta sigui respectuosa amb la imatge del sector, allunyada del 
Parc Forestal, que incideixi el mínim possible en la llera de les rieres, les 
masses vegetals i suposi la mínima alteració possible del sòl d'emplaçament. 

Per últim, s'ha de comentar que la “Modificació del PGM per a la regulació del 
desenvolupament dels sòls d’equipaments en la zona d’influència del Parc de 
Collserola”, es tracta d'un pla essencialment regulador, que no altera la  
delimitació vigent pels equipaments ni afecta a sòls viaris ni es preveu un 
desenvolupament concret en un determinat termini. 
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PLANEJAMENT VIGENT 

El plànol de desenvolupament del planejament vigent (Plànol núm. 10) indica el 
grau de desenvolupament de planejament. Sobre ell es recull una gran la 
informació relacionada amb planejament del vessant barceloní de la Serra de 
Collserola, i més concretament es troben representats els següents elements: 

- L'estructura edificatòria actual sobre les diferents categories zonals del 
vessant. 

Entre les diferents categories zonals que es poden trobar dins del vessant 
barceloní de la Serra de Collserola, segons el planejament vigent, hi figurarien 
les parcel·les destinades a l’edificació privada, les destinades als equipaments 
(7), el parc forestal a conservar en àrees de bosc existent i, per últim, els espais 
lliures vinculats a la protecció de serveis o sistemes. 

    Parcel·la d’edificació privada 

    Protecció de sistemes generals 

    Parcel·la d’equipament (7) 

    Parc forestal de conservació (27) 
 

- Els sòls consolidats: 

En aquest plànol, els sòls consolidats apareixen representats amb trames 
continues, i corresponen a : 

    Parcs i jardins (6) 

    Edificació privada 

    Edificació d’equipament (7) 

    Sistema viari (5) 
 

- Sectors pendents d’execució: 

Existeixen sectors qualificats com a equipaments, com a parcs urbans o com a 
vials, que en l’actualitat es troben encara pendents d’execució. El plànol, per 
tant, posa en evidencia la important superfície de sòls que  resten per consolidar 
i que, en conseqüència, representen les oportunitats de reordenació i de canvi 
de model i, doncs, els desajustaments a corregir o reconduir dins de la 
dinàmica de contenció de les intervencions sobre el vessant. I és en aquest 
context que els futurs plans de desenvolupament del planejament també 
haurien d'afrontar un model d'ocupació dels sòls pendents d'execució que 
tingués més en compte l’estructura i l’entorn forestal a l’hora de pensar l’encaix 
dels programes funcionals dels equipaments o el paper dels espais lliures del 
sector. 
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Aquests sectors queden grafiats sobre el plànol mitjançant trames de color 
discontínues representades a continuació: 

    Parcs i jardins (6) no executats 

    Equipaments no executats 

    Sistema viari (5) no executat 
 

- Les edificacions i usos del sol que no estan d'acord amb el planejament, 
i que en especial ocupen sol qualificat de forestal no urbanitzable. 

Una problemàtica que afecta molt específicament l’àmbit d'estudi (però també 
altres àmbits del Parc de Collserola) són les construccions i terrenys 
urbanitzats fora d’ordenació. Com es pot veure en el plànol, hi ha uns 300 
edificis en situació irregular dins del vessant, així com un gran nombre de 
terrenys urbanitzats que pertanyent o no al PEPCo, es troben fora d‘ordenació. 
Una part important de les edificacions que no es troben d’acord amb el 
planejament  es troben afectades per sòl forestal (55 %) i la resta ho són per 
reserves de sòl del sistema viari no desenvolupat. 

Aquestes edificacions i usos fora d’ordenació, queden representades sobre el 
plànol de la següent manera: 

    Edificació fora d’ordenació 

    Terreny urbanitzat fora d’ordenació 

    Terreny urbanitzat fora d‘ordenació dins del PEPCo 
 

- Peces de sol qualificades de zones forestals (clau 27) en contacte amb 
l’àrea urbana. 

Sobre el plànol es troben definits el límit del vessant barceloní i el del Parc de 
Collserola. Amb això es poden veure els desajustaments o la manca de relació 
coherent entre el límit del Pla Especial de Protecció de Collserola i algunes 
peces de sol qualificades de zones forestals (clau 27) en contacte amb l’àrea 
urbana que es representen de la següent manera: 

    Parc forestal (27) fora del PEPCo 
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2.2.11.3. Ordenació urbaníst ica: 

El grau d'urbanització i els diferents tipus de teixit urbà han condicionat de gran 
manera la morfologia de les parts més baixes del vessant. Es donen tres tipus 
essencials d'ordenació, que es poden descriure, bàsicament, per la seva 
ubicació respecte el pendent i per la seva densitat: 

- En el sector més oriental, al barri de Pedralbes, hi ha una implantació 
d'edificis aïllats unifamiliars en parcel·les de més de 1000 m2, ubicats 
just a la falda de la Serra. 

- En un dels fondals més importants del vessant apareix un altre cas 
tipus: es tracta d'edificacions aïllades unifamiliars (en parcel·les, molt 
intensament ocupades, de fins 600 m2) ubicades dins de la zona 
forestal en un fort pendent; part d'aquests edificis van aparèixer als 
anys 1960 en un moment d'expansió i gràcies a la traça de la línia de 
ferrocarrils. 

- Finalment, en el sector més occidental del pendent ens trobem l'últim 
tipus de teixit; es tracta de grans blocs d'edificis de planta baixa més 
12 plantes i, doncs, configurant barris amb una alta densitat de 
població. Malgrat que s'ubiquen en un fort pendent proper al vessant, 
la urbanització dels seus entorns no té cap relació amb els sectors 
forestals del Parc de Collserola. 

La major part del vessant és constituït per sòl forestal (658,63 ha); per la seva 
part, les zones de verd urbà ocupen 69,32 ha. En el vessant s'hi concentra un 
gran nombre d'equipaments (fins 112,7 ha) molts d'ells vinculats a 
l'ensenyament. Pel que fa a l’edificació aïllada, aquesta arriba a sumar 89,79 
ha. 

Una problemàtica que afecta molt específicament l’àmbit d'estudi (però també 
altres àmbits del Parc de Collserola) són les construccions fora d'ordenació: hi 
ha uns 300 edificis en situació irregular dins del vessant. Una part important 
d'aquests edificis es troben afectats per sòl forestal (55 %) i la resta ho són per 
reserves de sòl del sistema viari no desenvolupat. 

La forta pressió antròpica a que està sotmès el vessant, comporta un seguit de 
disfuncions ambientals no només a la franja perimetral dels barris fronterers 
sinó en algunes altres zones del vessant. S'han iniciat algunes modificacions 
del P.G.M. (Vall d'Hebron, PAU Pedralbes, Torre Baró) encaminades a alliberar 
sòl de la vessant per tal de recuperar la seva naturalitat en un intent de 
concentrar l’edificabilitat en els barris perifèrics. Juntament amb aquestes 
mesures estructurals també s'han dut a terme accions puntuals per millorar el 
lleure ciutadà com són l’inici de la continuïtat del Passeig de les Aigües, la 
peatonalització de la Carretera Alta de Roquetes i l'arranjament de diversos 
espais just en la zona de contacte entre Parc i ciutat. 
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3. ACTUACIONS I PROJECTES FUTURS. 

En aquest apartat es presenten les actuacions de futur que estan previstes per 
les diferents administracions o entitats que volten la Serra, davant de la voluntat 
decidida d’impulsar el desenvolupament de l’àmbit de Collserola, vetllant a la 
vegada per la correcta integració de totes les actuacions que hi conflueixen. 

La Serra de Collserola, el principal espai natural de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que destaca per una gran varietat de paratges naturals, i amb una 
fauna considerablement diversa i de gran valor ecològic, continua amb el seu 
futur incert. Un futur gris ciment que podria fragmentar definitivament els seus 
ecosistemes si es desenvolupen tots els projectes urbanístics i viaris que 
contempla el desfasat però vigent Pla General Metropolità (PGM 1976). 

Projectes com els túnels d'Horta i Central (que travessarien la serra de 
Barcelona a Cerdanyola) o el vial de Cornisa (que carenaria de Montcada a 
Molins de Rei), encara que han quedat ajornats, continuen estan al damunt de 
la taula. 

Actualment, l'Ajuntament de Barcelona està rebaixant el volum d'edificació al 
vessant barceloní de la serra i recuperant terrenys per reconvertir-los en zona 
forestal, amb l'objectiu de reduir l'índex d'ocupació urbanística del territori més 
proper a Collserola. Actualment existeix una moratòria urbanística vigent sobre 
19 projectes d'urbanització de la part alta, que de moment estan aturats, 
mentre alguns altres es continuen desenvolupant. 

Altres Ajuntaments com els de Molins de Rei, Sant Just Desvern, Papiol o Sant 
Cugat, han fet gestos per desprogramar o permutar el sòl urbanitzable, tot i que 
Sant Cugat després de mirar per la preservació de Torre Negra, vol urbanitzar 
el sector de Can Busquets, una zona boscosa a l'interior del Parc de Collserola. 

Per altre banda, dins del Pla d’actuacions de Districte de Sarià- Sant Gervasi, 
està previst avançar en l’aplicació del Pla Integral de la Zona de Collserola, 
amb l’objectiu de recuperar els espais de lleure, la urbanització de carrers, 
treballar en el desenvolupament de Plans d'Autoprotecció, en la preservació de 
la biodiversitat i el manteniment i conservació de les zones verdes per impulsar 
la zona de Collserola en un gran espai ciudatà que combini l'oferta de lleure i 
de serveis amb la preservació del medi ambient i del seu equilibri ecològic. 

Un altre projecte que a dia d’avui encara  s’està estudiant, és el de la 
reordenació de la denominada “cota 500” al Cim del Tibidabo. Per això estan 
previstes algunes actuacions per tal de convertir els voltants del Tibidabo en 
una gran zona d'esbarjo, on es preveuen assolir uns 900.000 visitants anuals. 

Aquesta zona actualment en estudi, es vol projectar com un espai de lliure 
accés on està previst la ubicació d’un mirador i d’un Centre d’Informació e 
Interpretació del Parc de Collserola per tal de augmentar l’afluència de públic i 
a la vegada potenciar la divulgació i coneixement sobre l'espai natural. 




