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La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola - PCDC, formada per diferents
entitats que subscriuen aquest escrit, i amb domicili per rebre notificacions al carrer de
_________________________________________________, i amb adreça de correu electrònic
pcdcollserola@moviments.net, representada per la senyora ____________________, amb
document d'identitat ________________________, i en relació amb el tràmit d'informació
pública del Projecte de decret de declaració del parc natural de la Serra de Collserola i
de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc (publicat al
DOGC núm. 5518 – 02/12/2009), i d'acord amb la Llei 30/1992, compareixem en
l'expedient del Parc natural de la serra de Collserola (PNSC) i demanem que se'ns tingui
per interessats, alhora que presentem aquest escrit d'al·legacions i,
Exposem el següent:
A l'àmbit de Collserola i entorns i durant els darrers 30 anys, el creixement urbanístic ha
estat sostingut i descontrolat. El PGM s'ha anat desenvolupant fins a reduir l'espai
natural a un ecosistema crític i aïllat, amb notable pèrdua d'espais agrícoles i pràctica
desaparició dels espais connectors biològics. Fins aquest any no s'ha plantejat una
planificació territorial metropolitana que doni rellevància als espais oberts i connectors,
tot i que és evident que tant el PTMB com l'actual proposta de PNSC arriben molt tard i,
en termes generals, no serviran per a corregir la incoherència del que ha estat ja
urbanitzat i edificat a la serra. Tot i això, valorem força positivament l'actual proposta de
PNSC que fa un pas endavant quant a la protecció dels espais naturals, incorporant
nous sectors com la Torre Negra, el Turó de Montcada, etc. i la destacada creació de
dues reserves naturals.
Amb aquest decret esperem que es compleixi, si s'accepten les nostres al·legacions, un
dels principals objectius de la PCDC, que és donar a la serra una major protecció i
guanyar més superfície protegida, tot i que caldrà continuar treballant per mantenir-ne
la protecció.
Un cop hem vist i estudiat el projecte de decret, hi trobem algunes mancances i no
estem d'acord amb la proposta de límits, és per això que
Al·leguem el següent:
Considerem inconcebible que el decret gairebé no esmenti la necessària connectivitat
de la serra, ni aporti concrecions al respecte, quan és un punt clau per garantir el
sustent dels seus ecosistemes en el futur.
La xarxa viària que envolta Collserola és summament impermeable i impedeix,
notablement, la connectivitat de la majoria d'animals no voladors amb els espais
propers.
La xarxa interna de carreteres no està adaptada a les característiques del que ha
d'ésser un espai natural protegit. La fragmentació dels ecosistemes és excessiva i hi ha
un gran nombre d'atropellaments de fauna. El Pla especial d'usos haurà de marcar unes
directrius per corregir aquesta situació.
La planificació ha de preveure remodelar i adaptar les infraestructures que ja hi ha en
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travessar espais protegits, i ha de garantir el cobriment de certs trams que ara no ho
estan, així com la creació de les passeres necessàries per a la fauna.
Els connectors, que senyalava el PTMB en relació amb Collserola, són gairebé virtuals
atesa la deixadesa de la planificació vigent i la nul·la voluntat política municipal,
autonòmica i estatal, i perquè que no s'han tingut en compte els diversos estudis sobre
la fragmentació causada pels elements urbans i eixos viaris sobre la connectivitat
ecològica. Actualment i sovint, diverses espècies es troben perdudes i han mort en
trobar-se, molt fàcilment, enmig d'un polígon industrial o urbanització, per l'esmentada
falta de connectors i per la manca de camps de conreu; aquests elements deixen
respirar el Parc i a la seva diversitat faunística.
Considerem que ha d'ésser prioritària la conservació de la biodiversitat i, per tant, és
clau potenciar, dimensionar i adequar una connexió ecològica suficientment efectiva,
com ara no és el cas, abans de qualsevol altre desenvolupament urbanístic o de
qualsevol projecte de nous eixos viaris.
Així, pel que fa al projecte de Decret i quant a diversos articles, volem indicar el
següent:
Article 1
Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola.
El DMAH sembla haver perdut la coherència quant a la definició dels límits del parc, si
tenim en compte que ara proposa retalls al PEIN i a la relativament recent aprovada
Xarxa Natura 2000. Enlloc apareix una justificació coherent dels retalls proposats, que
són inadmissibles i il·legals (“Només es pot alterar la delimitació dels espais naturals
protegits o dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, reduint-ne la superfície total o
excloent-ne terrenys, quan ho justifiquin els canvis que hi provoqui la seva evolució
natural, científicament demostrada. L'alteració s'ha de sotmetre a informació pública,
que en el cas de la Xarxa Natura 2000 s'ha de fer de forma prèvia a la remissió de la
proposta de descatalogació a la Comissió Europea i l'acceptació per part d'aquesta de la
descatalogació”).
Per això, presentem esmenes d'entrada a l'article 1, reformulant els límits especificats
en l'annex 1, annex 2, i annex 3, incorporant a l'àmbit del Parc Natural tots els retalls de
l'actual PEIN i XN2000 que proposen, i afegim les propostes d'ampliació que
coherentment suggerim en aquest escrit.
L'actual proposta del PNSC afegeix tímidament determinats sectors qualificats de
reserves d'equipaments, zones verdes, lliures permanents i forestals que fins ara
estaven fora del PEIN, però molts d'ells dins del PEPCo. En canvi, deixa fora molts
sectors dins l'àmbit del PEPCo amb una qualificació urbanística i estat natural
compatibles amb el PNSC, cosa que resulta difícil de justificar.
Si ens fixem en la superfície que abasta el PEPCo, comprovarem que molta part ha estat
consumida per l'urbanisme i l'edificació justificada amb el PGM. Aquest PGM, de
planificació ja obsoleta, ha de deixar de ser excusa per continuar urbanitzant i edificant
la serra.
Ara, ja entrats al segle XXI on la societat està adquirint amb força els valors de respecte
pel medi ambient i la natura, cal fomentar al màxim l'espai potencialment natural i
agrícola que queda de la serra de Collserola i, per tant, cal maximitzar-ne els límits fins
on sigui possible. Això inclou que el parc arribi fins les diverses zones connectores del
riu Llobregat, la riera de Rubí, i abasti la màxima superfície connectora del Centre
Direccional de Cerdanyola amb la plana vallesana, etc. Això no ha d'impossibilitar el
possible desenvolupament urbanístic d'alguns d'aquests sectors, però pel que si ha de
servir és perquè en redueixin l'impacte mediambiental i de sostre edificable, de manera
similar a com fins ara ha funcionat el PEPCo; tot plegat, per garantir que la transició
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entre les zones urbanes i el Parc sigui més gradual.
Per això la nostra proposta incorpora, dins el Parc, equipaments que creiem han de
considerar-se compatibles i de baix percentatge edificatori, com són els equipaments,
esportius, els camps de golf (Sant Feliu), etc. en actiu, així com les reserves de sòl
qualificades d'equipaments actualment en sòl natural o seminatural com el 7B darrera
l'IES Bernat Ferrer (Molins de Rei), i evidentment molts sectors qualificats de 6, sobretot
entorns de rieres (com els de la riera de Sant Cugat a Cerdanyola), i també 8s, així com
algun 18 (com a la vall de Sant Just) on no seria coherent edificar ja que afectaria
torrents adjacents; i també exclou qualsevol nova infraestructura viària.
Article 3
Objectius del Parc Natural de la serra de Collserola
Per poder mantenir la viabilitat ecològica a llarg termini, és imprescindible preservar el
paisatge de mosaic agroforestal amb horts, conreus i activitats agrícoles (pastures amb
ramats, etc.), sobretot pel que fa al Vallès i el Baix Llobregat i algun reducte de
Barcelona, com la vall de Sant Llàtzer, i si pot ser també amb la intenció de conservar
i/o recuperar varietats locals/tradicionals, i promocionar, tant com sigui possible, una
agricultura integrada i sostenible al parc. Si el decret no ho fa, el Pla especial hauria
d'aportar eines per garantir-ne la viabilitat i hauria d'especificar les zones a restaurar i
naturalitzar (a causa de les activitats humanes), com són entre altres: al terme de
Molins de Rei a la zona 7a de l'antic camp de tir, que es troba plena del plom dels
perdigons i les restes de diferents materials fruit de l'explotació del camp de tir; al
terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, la pedrera i les antigues zones explotades
per la cimentera, etc.
L'activitat del turisme no ha d'ésser en cap cas objectiu del PNSC. Un Parc Natural no ha
de promoure el turisme, només ha de regular l'accés dels visitants; i Collserola no es
pot dir que estigui mancada de visitants, ans al contrari, podríem dir que pateix un
excés de freqüentació i per això cal regular bé l'accés a les àrees més ecològicament
sensibles.
Per altra banda, cal una major coherència de conservació de les espècies, en l'esperit i
els objectius del nou parc natural pel que fa a la situació actual de les dues zones de
caça controlada, Baix Llobregat i Vallès Occidental, pel que fa a la continuïtat i fins i tot
"revifada" de la caça menor a Collserola. Cal deixar clar que només es podran caçar de
manera controlada les espècies que posin en perill el manteniment dels ecosistemes, i
actualment només el senglar compliria els requisits científics per que se'n permetés la
caça.
Article 4
Objectius de les reserves naturals parcials
Per aconseguir els objectius de les reserves naturals parcials que menciona el propi
projecte de Decret i tenint en compte els enclavaments com els de Sant Bartomeu de la
Quadra, la rierada, Vallpineda, les Cases de Can Castellví, la Torre de la Campana i
Puigmadrona, etc. que estan a tocar de la Reserva la Rierada - Can Balasc i de la Font
Groga, cal que quedi clar que no és convenient que es continuïn desenvolupant
aquestes urbanitzacions.
Article 6
Normes bàsiques de protecció del Parc Natural
En general ens sembla coherent la proposta d'aquest article, tret dels punts 6.5. i 6.8. i
també en puntualitzem el 6.4.
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L'activitat tradicional de la caça fa temps que ha deixat de ser compatible amb la resta
d'usos del parc de Collserola. Cada cop més la gent surt a gaudir del parc des de totes
les vessants i hi té tot el dret. Això suposa un greu perill per a la seguretat de les
persones atès que tothom campa per on vol o pot, i un tret perdut pot arribar a
provocar una desgràcia.
També cal abordar el problema de la caça des d'un punt de vista biològic en el conjunt
dels ecosistemes de Collserola. Per això nosaltres volem que es prohibeixi l'activitat
cinegètica
en
tot
l'àmbit
del
Parc
i
adjuntem
document
en
CD
(pzscollserola2008edc.pdf) on s'exposa una proposta raonada que pretén justificar-ho
científicament.
Per altra banda, no entenem com el projecte de decret veu compatible construir noves
infraestructures amb la declaració de Parc Natural. Un espai tant pressionat i
fragmentat com Collserola no admet més infraestructures, si el que es vol és mantenir
els ecosistemes i la biodiversitat. Per tant, cal desprogramar definitivament del PGM
vials com el túnel d'Horta (encara que ferroviari), diverses rondes que hi ha en el
planejament, etc.
Article 7
Ordenació i planificació de l'espai protegit
L'Ordenació i planificació del PNSC no ha d'anar mai en detriment de la naturalització
del paisatge i els seus ecosistemes, per tant no ha de proposar requalificacions que
permetin més desenvolupament del que la qualificació urbanística vigent proposa, ha
d'ésser tot el contrari i proposar sobretot requalificacions a 24, 27 i 29, d'actuals 6, 7,
18, 21, etc.
Article 8
Pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge
Només volem fer una puntualització atesa la importància de les zones connectores que
creiem que la zonificació ha d'incloure.
Article 9
Espais de regulació especial
Els apartats 9.5 i 9.6 són l'exterminació del ERE com espais naturals.
El fet que els espais que formen part del Parc, com els ERE, puguin ésser desenvolupats
urbanísticament per un ajuntament, deixa aquests espais en situació de molta
vulnerabilitat, pel que fa a la seva preservació com a espai natural o seminatural.
Actualment tots ho són, de naturals, i és de preveure que els ajuntaments fàcilment
puguin fer un pla especial urbanístic per als ERE, molt abans que no sigui vigent el futur
Pla especial de Collserola.
Que al projecte de Decret hi consti l'article 9.6, sobre la regulació dels usos i actuacions
detallada als plans urbanístics aprovats per a cada sector; i que el Pla especial hagi
d'incorporar aquestes determinacions per a cada sector, condemna aquests espais
naturals a la sentència de mort, ja que s'hi podran fer diferents tipus de
desenvolupaments, equipaments etc. Això és així per l'article 47, sobre el règim d'ús
del sòl no urbanitzable, del text Refós de la Llei d'urbanisme (decret legislatiu 1/ 2005),
pel que s'han de regir, que és molt permissiu per a un Parc Natural, tot i comptant amb
un informe preceptiu de l'Òrgan gestor del Parc (ja que parla de preceptiu però no
vinculant).
El nou pla especial de Collserola trigarà encara. No només l'Ajuntament de Barcelona,
on n'hi ha més, anirà més ràpid en desenvolupar un pla urbanístic per aquestes figures,
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sinó que els altres ajuntaments segurament demanaran en les seves al·legacions
aquesta figura, ja que és poc protegida i molt temptadora. Aquestes figures ERE han de
desaparèixer i els espais, que ja són part del PN, cal que tinguin la protecció plena que li
atorga el PN.
La vessant barcelonina de Collserola és la més afectada per aquest procés de
degradació, cosa que incrementa la necessitat de protegir-ne el valor natural i ecològic,
les brolles, els prats, les màquies (veure conclusions de la Jornada científica de la
ICHN/UB de 1-7-08).
El suposat ús social més intens no l'és més que el que es dóna en el bell mig de la serra
(la porta d'entrada al Parc, és això: una porta, amb ciclistes i passejants que s'endinsen
des d'aquestes zones a l'interior de Collserola, sobretot en dies festius).
Pel que fa a d'altres tipus d'usos, els horts urbans o lleure hauran de ser regulats de la
mateixa manera que la resta de les zones agrícoles o de lleure que hi ha al Parc.
Molts d'aquests espais definits com ERE, figura que, insistim, proposem que
desaparegui, han merescut una consideració de vàlua ecològica important en la
memòria d'aquest projecte. Així, per exemple tenim els següents:
•

El sector nord Pedralbes, castell de l'Oreneta i bosc del Marquès de
Sentmenat.
En la pàgina 56 de la memòria (en aquest sector el projecte incorpora dos ERE
d'aquestes característiques) indica que “Es realitza un ajustament dels límits per
tal d'incloure tot el sòl qualificat de parc forestal resultant de les diverses
modificacions de PGM aprovades definitivament, principalment l'aprovada per la
Comissió d'Urbanisme del 20 de novembre de 2003. També s'incorpora tota la
part del Parc del Marquès de Sentmenat que no s'havia inclòs en els límits de
l'espai protegit l'any 1992. El sector del bosc del marquès de Sentmenat presenta
un Hàbitat d'interès comunitari, les pinedes mediterrànies (codi 9540) en una
petita part. La resta del sector ampliat està constituïda per llistonars (codi 35g ) i
ginestars de ginesta vera (codi32ac). El primer d'ells és un hàbitat de
característiques mediterrànies de distribució rara a Catalunya i de gran interès
local a causa de la seva diversitat florística. En aquest sector, especialment al
bosc del Marquès de Sentmenat i la part superior de can Caralleu, prenen
especial rellevància les comunitats forestals, amb una estructura poc comuna en
aquest vessant de la Serra.”
L' ERE 2 proposat i/o dibuixat entre el parc del castell de l'Oreneta i el passeig de
les Aigües és una incoherència, no és cap porta d'entrada al Parc, ja que la porta
natural d'aquest sector és el mateix parc del castell de l'Oreneta; aquest ERE 2 té
la qualificació urbanística de 27. Considerem un encert incloure'l dins l'àmbit del
Parc.
També, el mateix estudi estratègic del vessant Barceloní de la serra de Collserola
(octubre 2003) recomanava no desfer el lligam que hi ha entre el parc del castell
de l'Oreneta i el passeig de les Aigües. Incloure-ho però no com ERE, així com
incloure el parc de l'Oreneta dins el límit del PN.
A continuació d'aquest ERE 2 hi ha una retrocés dels límits del parc, respecte al
Pepco i la Xarxa Natura 2000, fins arribar al bosc de Sentmenat, que és també
incomprensible. Considerem però que la inclusió del bosc del Marqués de
Sentmenat és una proposta encertada i demanen per tant que s'inclogui en la
seva totalitat dins el límit de Parc Natural.
(Adjuntem arxiu imatge anomenat àmbit del Parc del Castell de l'Oreneta i Bosc
de Sentmenat - foto núm. 1)

•

ERE 1 Espai Lliure en zones urbanes laxes de Vallvidrera
Considerem que l'espai declarat com ERE 1 a la pàgina 69 de la memòria
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anomenat “Espai lliure en zones urbanes laxes de Vallvidrera” és un gran espai
forestal amb qualificació urbanística 27 al PEIN i a la Xarxa Natura, que ha de ser
Parc Natural i no ERE. La denominació de l'espai com a ERE en rebaixa la
protecció actual. Tot plegat és d'acord amb la nostra anterior esmena als punts
9.2 i 9.6 del projecte de Decret.
(Adjuntem arxiu imatge de la zona anomenat ERE zona laxa de Vallvidrera - foto
núm. 2)
•

El sector dels Penitents i el Peu de funicular del Tibidabo
En aquest sector s'incorporen un ERE 1 i un ERE 2 i la memòria en la seva pàgina
57 diu que “S'inclou tota la franja de parc forestal situada per sota la carretera
del traçat del funicular del Tibidabo. Es tracta d'un sector natural poc transformat
que estén els límits de l'espai protegit per les vessants de la serra fins al límit
urbà. Una part d'aquest sector presenta un hàbitat d'interès comunitari, les
pinedes mediterrànies (codi 9540). La resta del sector ampliat presenta, també,
un hàbitat d'elevat interès a Catalunya com és el dels prats sabanoides
d'albellatge (codi 34k) així com matollars silicícoles (codi 32n).”
(Adjuntem un arxiu imatge d'aquest àmbit – núm. 3)
En el sector del Torrent de la Font del Bacallà hi ha una retrocés dels límits en
relació amb la delimitació actual que proposem, que és la que s'ha de mantenir.
Són les 7a i 7b que en part en aquests moments tenen un ús agrícola (petits
horts) i fronterers amb una zona 27 que és un ERE 2 (proposat pel Decret). La
part superior dels límits d'aquest ERE 2 arriba fins la carena absolutament
naturalitzada. En l'“Estudi d'impacte ambiental del perllongament del passeig de
les Aigües”, encarregat pel Consorci del Parc de Collserola l'any 1998, consta: “És
una zona ombrívola en el vessant marítim del Parc que afavoreix la formació
d'una vegetació més exuberant, que dóna a aquest espai el sentit de refugi i de
corredor biològic entre les parts més altes de la serra i gairebé la ciutat. Es tracta
en general d'un important indret faunístic. En aquest indret es van veure un
esquirol i una mustela (observacions corresponents al dia 27 de febrer de 1998).”

•

El torrent de Fondenills i el sector del cementiri d'Horta (un ERE 1 cal
Notari i un ERE 2 vall de can Masdeu)
La vall de can Masdeu és un dels últims espais ben conservats de la vessant
barcelonina. Això fa que es constitueixi en el tram final de l'únic corredor biològic
que baixa de la serra per aquesta vessant. A més, l'ecologia de la vall té un valor
intrínsec, ja que ha conservat el típic paisatge mediterrani en mosaic (amb horts,
bosc i cursos estacionals d'aigua) que va caracteritzar la serra, d'acord amb els
seus tradicionals usos agroforestals. El seu relatiu aïllament i la recuperació de
l'activitat agrícola i forestal en fan un important refugi d'aus i micro i macro fauna
associada, especialment al voltant de les rieres de santa Eulàlia i can Masdeu.
També compta amb una densa cobertura vegetal conformada per interessants i
diverses comunitats vegetals i herbàcies silvestres, entre les quals destaquen les
de ribera i les plantes aromàtiques, i per un bosc de pins amb presència de
roures, garrofers i til·lers. Cal també destacar els nombrosos fruiters que es
troben a la vall, la major part d'ells dintre de la finca, inclosos el centenar
d'arbres plantats pels ocupants actuals; com ara cirerers, pruners, pomers,
ametllers, figueres, llimoners, caquis o tarongers.
L'artificialitat de la vall, a més d'una clara agressió en aquests valors, suposaria
tancar una franja de fragmentació dels ecosistemes de la serra que causaria un
important 'efecte barrera' des de Canyelles a Cerdanyola.
A la pàgina 58 de la memòria hi consta: “S'inclou tota la franja de parc forestal,
així com una petita part de zona verda a l'entrada de la vall de can Masdéu. Tot el
sector presenta característiques naturals tot i que també inclou l'àmbit del barri
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de Cal Notari. Una petita part d'aquest sector, el del torrent de Fondenills més
proper al Parc del laberint d'Horta presenta un Hàbitat d'interès comunitari, els
alzinars i suredes (codi 9340). Així mateix, tot el sector està constituït per
llistonars (codi 35g ) i ginestars de ginesta vera (codi 32ac), prats sabanoides
d'albellatge (codi 34k). Així mateix, també s'hi estenen prolongacions de les
pinedes existents a cotes més altes, de pi pinyer (codi 42y) – al torrent de
Fondenills- o de pi blanc (codi 42ad) al sector de Can Masdéu. Tal com s'ha
comentat aquestes comunitats vegetals d'espais oberts acullen una gran
diversitat d'espècies faunístiques d'elevat interès. En aquest sector s'hi troben les
darreres localitats de botxí (Lanius meridionalis) i abellerol (Merops apiaster) del
vessant barceloní.”
(Adjuntem un arxiu imatge d'aquest àmbit – núm. 4)
Article 10
Òrgan rector i òrgan gestor del Parc natural
Considerem que l'òrgan rector i l'òrgan gestor no han de promoure el desenvolupament
socioeconòmic de l'àmbit territorial que gestiona, per la qual cosa proposem en les
nostres demandes alguns canvis en el redactat del article.
Article 12
Consell Consultiu
És necessari però no suficient que el Consell Consultiu sigui informat regularment, per
això proposem en les nostres demandes una modificació al redactat del apartat 12.4.
Atès l'al·legat, i descrivint article per article i esmenant en negreta el redactat del
decret que proposem,
Demanem que els articles quedin modificats de la manera següent:
Article 1
Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola
Esmenes d'addenda als apartats 1.1., 1.2., 1.5 i 1.6:
1.1. Es declara el Parc Natural de la Serra de Collserola en l'àmbit definit a l'Annex
1.1. (referit a la nostra redefinició dels límit proposats, sense tenir en
compte els retalls al PEIN i la XN2000, etc.)
1.2. La delimitació d'aquest espai, grafiada a l'Annex 2 a escala 1:5.000, és la
definitiva als efectes del que disposen els articles 8.1 i 2 del Decret 328/1992 i
l'article 16.2 de la Llei 12/1985. La seva descripció literal s'inclou a l'Annex 3.
(referit a la nostra redefinició dels límit proposats, sense tenir en compte
els retalls al PEIN i la XN2000, etc.)
1.5. Als efectes del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), la delimitació és
l'establerta a l'apartat 1.1 d'aquest Decret i es modifica la informació relativa a
l'espai serra de Collserola. (referit a la nostra redefinició dels límit
proposats, sense tenir en compte els retalls al PEIN i la XN2000, etc.)
1.6. Als efectes de la designació com a Lloc d'Importància Comunitària (LIC), els
límits de l'espai serra de Collserola (codi ES5110024) definits en l'Acord de Govern
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GOV/112/2006, queden modificats d'acord amb l'establert a l'apartat 1.1. (referit
a la nostra redefinició dels límit proposats, sense tenir en compte els
retalls al PEIN i la XN2000, etc.)
Article 3
Objectius del Parc Natural de la Serra de Collserola
Proposem esmena d'addenda a l'apartat 3.1 a)
a) La protecció, conservació i millora de llur patrimoni natural i dels valors
geològics, biològics, ecològics, agrícoles, paisatgístics, etnològics i culturals
inclosos en el seu àmbit, com a recurs ambiental estratègic al sí de l'àrea
metropolitana de Barcelona.
Proposem esmena de supressió, a l'apartat 3.1 c)
c) La implantació d'una regulació i zonificació dels usos i les activitats de caràcter
educatiu, científic, forestal, cinegètic, agrícola, recreatiu i urbanístic de l'espai
natural protegit, per tal d'integrar i fer compatibles aquestes activitats amb les
finalitats de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat del Parc.
Proposem esmena de supressió i addenda, a l'apartat 3.1 d)
d) La implantació d'un Pla de connectors que assoleixi la superació de
l'aïllament de la serra de Collserola, així com un Pla per evitar la fragmentació i
la pèrdua dels espais agroforestals que conté, i també un règim que aporti
serveis ambientals al conjunt de la ciutadania, i que incorpori solucions als
problemes i les necessitats metropolitanes sense sacrificar-ne la qualitat ambiental
del seu àmbit.
Article 4
Objectius de les Reserves Naturals Parcials
Proposem esmena d'addenda incloent l'apartat 4.e) que queda així:
e) Tenint en compte la ubicació de diversos enclavaments urbans a tocar de la
Reserva Natural Parcial de la Rierada - can Balasc, i per tal de preservar-ne els
valors naturals, es promouran requalificacions urbanístiques per evitar que es
continuïn desenvolupant aquestes urbanitzacions.
Article 6
Normes bàsiques de protecció del Parc Natural
Proposem esmena i addenda als apartats 6.4 i 6.5 que queden així:
6.4. La circulació motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natural, la seva normativa de desplegament
i els instruments de planificació. En tot cas resta prohibida la circulació motoritzada
fora dels camins habilitats expressament, amb excepció dels vehicles de serveis i
dels autoritzats. Caldrà revisar en concret la prohibició de circular en zones
sensibles o d'alta biodiversitat.
6.5. Es prohibeixen les activitats cinegètiques a Collserola declarant la totalitat
dels seus municipis com a Zona de Seguretat.
8 de 19

Proposem esmena de supressió i addenda a l'apartat 6.8. que queda així:
6.8. S'admet la conservació i el manteniment de les infraestructures, els
equipaments i les instal·lacions existents en l'àmbit del Parc, sense menystenir
la possibilitat de recuperar-los com a forestal o agrícola quan se n'acabi
l'explotació, sens perjudici de l'aplicació de les normes que estableixin els
instruments de planificació previstos a l'article 8.
No es permetrà el desenvolupament de cap nova infraestructura viària ni
equipaments i es tendirà a atenuar l'impacte dels que ja hi ha.
Article 7
Ordenació i planificació de l'espai protegit
Proposem esmena de supressió i addenda, per tal que quedi així:
L'ordenació i la planificació de l'ús i la gestió del Parc Natural de la Serra de
Collserola s'ha de portar a terme mitjançant el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge previst a l'article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais
naturals, en concordança amb l'article 8.5 del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural i amb l'article 67 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
El Pla especial determinarà canvis urbanístics per tal d'assolir una
qualificació urbanística del sòl més adient que la vigent, de manera que
es pugui canviar a 6b(f), 8b(f), 24, 27 o 29.
El Pla també determinarà els connectors biològics que assegurin la
viabilitat ecològica de les especies actualment aïllades dins el Parc.
Article 8
Pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge
Proposem esmena d'addenda a l'apartat 8.2 d) per tal que quedi així:
d) La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada zona,
incloses les zones connectores fora de l'àmbit estricte del PNSC.
Article 9
Esmena a la totalitat d'aquest article 9.
Eliminar els ERE amb esmena a la totalitat, per passar a formar part del PNSC
sense restriccions, ja que són espais que mantenen tota la seva naturalitat, alhora
que cal que siguin gestionats per l'Òrgan gestor del Parc amb una comissió de
tècnics pluridisciplinars.
És a dir, volem que els EREs deixin de ser qualificats com a tals i formin part del
Parc Natural sense cap tractament restrictiu pel que fa a la seva preservació, per
tal de mantenir-los com són actualment (espais naturals) que formen un tot amb la
serra de Collserola. Sovint són corredors biològics i molt necessaris per tal de no
ofegar més la serra. Demanem que s'incloguin els que no ho estaven, ni com a
ERE, en els límits del Parc Natural (veure redefinició del límits, que adjuntem en
CD), però que sí que ho estaven dins els límits del PEPCo.
En cas de no ser acceptada aquesta esmena a la totalitat, demanem que els ERE
no es desenvolupin mentre s'aprovi el nou pla especial del Parc Natural, alhora que
qui millor pot gestionar aquests espais, anomenats de transició, és l'òrgan gestor
del parc, format per un equip de tècnics pluridisciplinars.
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Article 10
Òrgan rector i òrgan gestor del Parc Natural
Proposem esmena de supressió a l'apartat 10.2 f), que quedarà així:
f) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc
Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors.
Proposem addenda a l'apartat 10.3 c), que quedarà així quedant així:
c) L'emissió dels informes preceptius previs a l’atorgament de les autoritzacions i
llicències necessàries per a l’execució de qualsevol pla, projecte, obra o explotació
dels recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden
afectar-lo.
Els informes seran tècnicament consensuats per un equip interdisciplinari
que inclogui com a mínim un tècnic de cada una de les disciplines
següents: biologia, ecologia, urbanisme i arquitectura.
Article 12
Consell Consultiu
Proposem esmena de supressió i d'addenda a l'apartat 12.4, que queda així:
12.4. El Consell Consultiu ha d’ésser informat prèviament a l'aprovació dels
plans, els projectes i les actuacions que es vulguin dur a terme en la gestió
del Parc Natural. Per a una millor integració de les funcions consultives previstes,
aquest Consell pot crear comissions sectorials per a cada àmbit de gestió del Parc
Natural, per tal de tractar i debatre amb la freqüència escaient els temes que li
corresponguin estatutàriament.

Alhora, proposem una redefinició dels límits del parc que redactem per la majoria de
municipis com a esmena a l'annex 3, en què destaquem els canvis en negreta. En els
que falti la descripció literal cal basar-se millor en el nostre mapa de l'annex 1, que
enviem adjunt en aquest document. Així,
Demanem que l'Annex 3 quedi redactat de la manera següent:
3.1.2 Terme municipal de Cerdanyola del Vallès
cdv1
Des del terme amb Montcada i Reixac, i en direcció oest, el límit transcorre en paral·lel
a la reserva ferroviària fins arribar a l'eix de la riera de Sant Cugat.
cdv2
A continuació el límit s'ajusta al límit del parc de la Riera que toca els
habitatges i/o carreteres dels barris de Canaletes i Guiera (l'avinguda de
Canaletes, el carrer de Collserola, els habitatges limítrofs amb el parc del
carrer de Collserola i del carrer de la Ginesta, l'avinguda de Guiera per sobre
del parc esportiu de Guiera, i el turó de Guiera), i fins arribar als sòl urbans
del barri de Montflorit. És a dir, el límit és el parc de la Riera (de manera que
quedi inclòs al PN) i no l'eix de la Riera.
cdv3
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Seguidament el límit va resseguint els sòls urbans del barri de Montflorit fins a
l'aiguabarreig del torrent dels toros i el torrent que ve de l’àrea de lleure de can Coll.
cdv4
Continuant per la part del municipi de la riera de Sant Cugat, el límit
transcorre vorejant-la i incloent-hi el parc del Gorgs i la zona adjacent
actualment usada com a zona d'aparcament (de terra) del PTV.
cdv5
A continuació, i passada la zona urbanitzada del Parc Tecnològic del Vallès,
ressegueix l’eix de la carretera BP-1413, en direcció oest fins arribar al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès (de manera que hi quedin inclosos tots els
terrenys per sota d'aquesta carretera).
Enclavament cdv1.- Can Cerdà
A la urbanització de "can Cerdà" s'exclouen dos àmbit delimitats per la seva qualificació
de sòl urbà a l'est de la carretera Bv-1415. Aquesta delimitació correspon a la
modificació de PGM prevista per l’Ajuntament de Cerdanyola deixant fora els límits de
sòl urbà qualificats de 20a/11.
3.1.4 Terme municipal del Papiol
pap01
Des del terme amb Sant Cugat del Vallès el límit del parc continua vorejant la c1413A
pel nord fins a trobar la qualificació 9 que resseguix uns 1400 metres fins a
trobar l'autopista.
pap02
Des d'aquí gira cap al sud-est i resseguix l'autopista uns 1000 metres fins
arribar a la carretera BV-1466 on el límit girarà cap a l'est i seguirà la
carretera fins trobar la qualificació 20a.
pap03
En aquest punt el límit segueix el límit de la qualificació 20a fins un camí que
el resseguix fins a trobar una qualificació 20b.
pap04
Des d'aquí, seguix el límit de la qualificació 20b fins que s'acaba i es troba amb
el passatge Batsachs que el creua fins a trobar la qualificació 26 que la
resseguix pel seu límit nord i fins a a trobar-se amb la Baixada de can Minguet
que la seguix fins al vial programat.
pap05
En aquest punt seguix el vial programat uns 400 fins a trobar la qualificació
urbanística 24 on segueix el camí situat al nord de les Escletxes i envolta aquest
sector fins a trobar la qualificació 6b on el límit gira al sud i segueix entre les
qualificacions 6b i 20a\10 fins al vial planejat.
pap06
Des d'aquí segueix un recorregut d'uns 100 metres direcció oest limitant amb la zona
de 6b i de 5 del planejament fins arribar a la qualificació urbanística 7b situat al sud del
CEIP Pau Vila.
pap07
Llavors va seguint el límit oest de la qualificació urbanística 6b fins que aquest es troba
amb el vial planejat (5).
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pap08
Situats aquí va seguint el vial planejat (5) fins que aquest deixa el nucli (a les
Torrenteres) convertint-se en el camí de Molins de Rei al Papiol.
pap09
Seguidament, i en direcció nord-oest, segueix el límit de la qualificació
urbanística 6c uns 400 metres fins a trobar la qualificació 6a que la voreja fins
a trobar de nou la qualificació 6c que ressegueix.
pap10
Un cop situats a la vessant oest del turó fa un recorregut de mitja circumferència d'uns
600 metres direcció sud-oest apropant-se fins a 15 metres amb el límit municipal de
Molins de Rei. En aquest tram el límit va resseguint camins forestals poc Consolidats.
pap11
Llavors, a una altitud de 70 metres, recorre el vessant nord-est de la Muntanya del Baró
direcció nord-oest, delimitant l’àmbit de característiques més forestals, fins que es
troba amb l'Autopista A-2 (E-90) tocant amb el carrer de Salvador Espriu.
pap12
Des d'aquí segueix l'autopista A-2 (E-90) uns 500 metres punt on la travessa i
resseguix els límits de les qualificacions 24 i 9 de manera que quedin incloses
al parc.
pap13
Des d'aquest punt va seguint el límit de la qualificació urbanística 24 fins al
Terme Municipal de Molins de Rei.
3.1.6 Terme municipal de Sant Feliu del Llobregat
sfl01
El límit començaria tocant el terme municipal de Molins de Rei i al riu
Llobregat en el límit amb la zona 24 fins arribar a un 7b on giraria 90o.
sfl02
Seguix els límits entre les qualificacions 7b i 7a i entre 6b i 7a fins arribar a la
zona 6B que la voreja fins arribar a la carretera.
sfl03
Segueix un tros la carretera per damunt del límit de la zona 22a creua i seguix
el límit de la zona 21 fins arribar a les zones 6b. Seguint el límit de la
qualificació 22a fins a trobar la qualificació 27.
sfl04
Seguidament, el límit, canvia d’orientació fins arribar a la qualificació de 5
circumscrita entre dos polígons de qualificació 6a, tot creuant el nucli de “la
Ponderosa”.
sfl05
Segueix el límit de la qualificació de 5 per la part nord fins arribar a l’altura
d’una parcel·la de qualificació “20a – Ordenació en edificació aïllada
plurifamiliar”. Aquí, el límit, canvia d’orientació dos cops, 28m en direcció
nord i després en direcció est per encavalcar amb el límit nord de les
parcel·les 20a existents al carrer de Joan Fuster, que ressegueixen fins arribar
a la parcel·la (7a) de l’escola Mestral.
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sfl06
En aquest punt, el límit segueix entre les qualificacions 7a i 21 deixant
inclosos dins del parc els terrenys on es troba el club de tennis Sant Jordi.
Fins arribar al límit entre les qualificacions 21 i 27.
sfl07
Segueix pel límit de la zona 27 fins arribar a travessar la qualificació 5.
sfl08
En aquest punt el límit ressegueix la qualificació 5 aigües avall de la riera de
la Salut en direcció Sud-oest. Vorejant les qualificacions 26 fins arribar a
qualificació 22a.
sfl09
Seguidament, el límit pren direcció Sud-est i segueix entre les qualificacions
de 26 i 22a per arribar al límit nord de la qualificació 26 que resseguix fins
arribar al límit entre la qualificació 6B que la resseguix fins arribar a la
qualificació 5.
sfl10
Aquí el límit ressegueix aquesta qualificació en direcció est fins arribar al
límit municipal de Sant Just Desvern.
3.1.7 Terme municipal de Sant Just Desvern
sju01
Des del terme municipal amb Sant Feliu de Llobregat, el límit continua a
l'alçada de la rotonda entre la reserva d'edificabilitat del Mas Lluí 2 (18) i les
reserves d'equipaments (7b) pel vial que es projecta.
sju02
Desembocant a la parcel·la 6b i continuant sobre la línia del PEPCo, arran de
l'ITV.
sju03
Situats al límit de la ITV amb la riera de Sant Just segueix el límit sud del
PEPCo, engloba els sectors 6C arran del carrer de Pau Casals i també
l'equipament 7a en construcció a can Mèlic.
sju04
Un cop arribats aquí s’introdueix dins l'àmbit de planejament 7c direcció nord-est uns
250m fins que arriba al vial de la carretera de la Plana.
sju05
Tot seguit ressegueix la carretera de la Plana i el carrer de les Alzines fins que es troba
amb l'àmbit de planejament 20a/10 a l'est de can Solanes.
sju06
Després ressegueix t el límit planejat de la zona 27 direcció nord fins que es troba amb
el carrer del Til·lers.
sju07
Llavors coincideix tot el límit comú que hi ha entre les zones 9 i 20a/10.
sju08
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Un cop aquí ressegueix la zona 6b al límit del carrer de les Oliveres fins la
masia de can Padrosa, que es troba amb l'àmbit de planejament 26.
sju09
Llavors inclou el límit de la zona 26 de planejament i la 6b arran del camí de
Vallvidrera incorporant la finca dels vivers Isart.
sju10
Incorpora les zones 6b i 7b de l'entorn de la riera fins al pont de can Padrosa,
ressegueix el camí de can Biosca, envolta la finca de la ENHER i la deixalleria
fins arribar a can Cortès, incorpora els sector de can Biosca i la hípica Sol
Solet, així com els vells magatzems de construcció que han de desaparèixer a
mig termini.
sju11
El límit ressegueix la finca de la ENHER pel torrent de can Biosca fins la
Baixada del Mas incloent els sectors 18 i 7b de can Candeler, així com el 6b
que s'uneix pel torrent de can Cortès al sector de la Miranda i deixa de banda
els sectors 20a/9U.
sju12
Ressegueix l'actual PEIN incloent tot l'àmbit 27 d'ús d'aparcament de l'Institut la
Miranda i arran del 20a/10, segueix el límit marcat pel carrer Picalqués fins arribar al
terme municipal amb Esplugues de Llobregat.
3.1.8 Terme municipal d’Esplugues del Llobregat
Ell1
Des del final del carrer Picalqués, continua el límit seguint els sòls urbans del
carrer Josep Echegaray uns 90m fins els sectors 27, els incorpora i segueix el
límit del carrer Jordi de Déu i de la parcel·la qualificada de 27, fins a trobar el
carrer Pere Berruguete i incorpora el carrer Pere Joan i l'altre parcel·la 27 més
avall, fins a enllaçar amb el carrer Pau Vergós que després continua com a carrer
de Ferrer i Bassa.
Ell2
El límit pren a continuació el carrer de Joan Miró. Ressegueix les zones urbanes del barri
de Finestrelles (excloent els sòls qualificats de 16, 6b, 10).
Ell3
I ressegueix el límit del sòl forestal, qualificat com a 27 fins a l’encreuament dels termes
municipals d’Esplugues de Llobregat i Barcelona fins a trobar un sòl qualificat
d’equipament 7 per sobre la zona de l’Hospital de sant Joan de Déu.
3.1.9 Terme municipal de Barcelona
bcn09 – bcn10 – bcn11 (esmena els tres punts)
Llavors va resseguint entre les peces de 7a a la dreta i 7b, 6c, 6CP i 7a
l’esquerra tot envoltant la urbanització de can Caralleu.
bcn12
Tot seguit segueix pel costat dret el vial planejat en el PGM, tot fent un gir cap a l’est
fins a trobar-se amb la qualificació urbanística 15P fins arribar a una peça 27 on
segueix vorejant-lo.
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bcn13
En el recorregut d'aquest sector bcn13 trobem dues peces a les que fem esmenes: 1) el
ERE de la zona laxa de Vallvidrera de quasi 4400 m i 2) la peça natural 7a sense
desenvolupar a mà dreta creuada en vertical pel torrent d'en Margenat, torrent del Bou i
en horitzontal pel carrer de la Santíssima Trinitat del Mont, peça aquesta última que no
ha estat incorporada dintre els límits del Parc.
1) Quant al ERE de la zona laxa de Vallvidrera ens remetem a les consideracions fetes
en els punts 9.2.i 9.6 del projecte de Decret de Parc Natural.
2) Quant a l'espai d'equipaments sencer 7a sense desenvolupar que ha quedat fora dels
límits del Parc Natural, creuat en línia vertical pel torrent d'en Margenat i el torrent de la
Font d'en Bou, amb la Font del Bou al seu interior, travessat pel mig pel carrer de la
Santíssima Trinitat del Mont, demanem que sigui incorporat dins els límits del Parc per
ser les seves característiques naturals que són les mateixes característiques que les
que té l'espai superior de prat d'albetllatge protegit per la Xarxa Natura 2000 i envoltat
tot de zona forestal 27; tot el que l’envolta es troba dins l'espai PEIN i la Xarxa Natura
2000 de la Unió Europea i la meitat superior de l’equipament va ser inclosa dins el
PEPCO.
S'afegeix com raó de pes d’aquesta demanda d'inclusió dins el Parc Natural, que l'òrgan
gestor del Parc de Collserola en el seus informes 2001, 2005 i 2009 sobre l'equipament
el considera un espai a protegir tant pels prats d'albetllatge com per la preservació del
sistema de torrenteres en forta pendent, i en general perquè el seu desenvolupament
afectaria greument el sistema natural del Parc de Collserola a la vessant barcelonina.
Per aquests motius la peça natural 7a ja es va incloure al PEPCo, i ara es vol
desprotegir. Així mateix l'Ajuntament de Barcelona ha denegat repetidament el
desenvolupament del sector. La protecció que li atorgaria la inclusió dins el Parc Natural
al que pertany per les seves característiques naturals permetria començar un procés de
desclassificació que per sempre deixaria aquesta peça natural on ha d'estar, dins el
Parc Natural.
(S'adjunta arxiu imatge anomenat Peça Equipament 7a Torrent Margenat – Foto nº5)
bcn15
Un cop aquí va resseguint els límits del planejament en què (vials a part) al nord és
qualificat com a 27 i al sud 20A/10 fins arribar a Bonanova per on segueix baixant a
l'esquerra d’unes peces 20 i 7a i resseguint per la seva dreta la qualificació
27.
bcn16
Llavors va resseguint la cota 220 fins a la ronda de Dalt tornant a pujar entremig
dels 7a fins arrribar a l’altre vessant (nord-est) de la serra de Vilana.
bcn17
Des d’aquí coincideix amb el límit de la qualificació urbanística 6a agafant més avall
tot un altre 6a que limita amb la ronda de Dalt.
bcn24
Des d’aquí coincideix amb el límit inferior del sector 27 del planejament sempre per
sota de la carretera de les Aigües i la carretera de Barcelona a Sant Cugat del Vallès
(BP-13417) vorejant unes qualificacions 7b i 7a, resseguint els actuals límits
del PEPCo vorejant el barri de Sant Genís dels Agudells fins a arribar al final del límit
coincident amb la qualificació urbanística 18 prop del torrent d’en Generet a Montbau.
bcn25
Llavors agafa un recorregut d’uns 290 m direcció nord-est i deixa a la part baixa el CEIP
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Baloo i el Centre Municipal la Ginesta fins a trobar-se amb el carrer d’Harmonia i per
sota d’un planejament 6a que limita amb les Llars Mundet voreja tot el 7a i
queda dins del Parc Natural un altre 6a per sobre del parc del Laberint, i torna
al límit de l'àmbit del planejament 27.
bcn31
Seguidament travessa la carretera Alta de Roquetes i segueix el límit del planejament
del vial del carrer de Llobera fent un recorregut d’uns 800 m fins arribar al parc del Pla
de Fornells a l’encreuament on hi ha les dues torres elèctriques incorporant allà, al
parc, les peces de 6a i 27.
3.1.5 Terme municipal de Molins de Rei
mol01
Des del terme municipal amb el Papiol, on el Ferrocarril de Rodalies C-4 entre pel nord
del municipi, el límit del parc continua direcció sud seguint el límit del'àmbit de
planejament 26 fins arribar on es troba amb el límit de les zones 6c i 7b de
planejament, a uns 25 m del Papiol.
Demanem que les zones 6c i 7b, d’equipaments que fins ara eren dins dels
límits del PEPCO i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc
Natural siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició
entre les zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual
percentatge d’edificabilitat.
mol02
Després gira direcció est resseguint el límit comú de planejament entre les zones 6c i
7b
Demanem que les zones 6c i 7b, d’equipaments que fins ara eren dins dels
límits del PEPCO i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc
Natural siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició
entre les zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual
percentatge d’edificabilitat.
mol03
Un cop arribats a la rotonda planejada el ressegueix quasi tota començant direcció nord
fins arribar a l'altra banda del vial.
Demanem que les zones 6c i 7b, d’equipaments que fins ara eren dins dels
límits del PEPCO i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc
Natural siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició
entre les zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual
percentatge d’edificabilitat.
mol04
Llavors va seguint tot el límit de planejament entre el vial i les zona 27.
mol05
Des d'aquí ressegueix el límit est de la zona 22b de planejament fins que aquest es
troba amb el vial del carrer de la riera de Vallvidrera.
mol06
Tot seguit travessa el vial fins arribar a la zona de planejament 6b.
Demanem que tota la zona de la riera de Vallvidrera, fins que arriba al riu
Llobregat, estigui dins dels límits del nou Parc Natural de Collserola, tenint en
compte que el tram anterior de la riera serà una Reserva Natural Parcial,
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creiem necessari que el darrer tram de la riera de sigui tractat com a a zona
de Parc Natural.
mol07
Aquí continua direcció oest fins arribar al carrer dels Ponts de can Baruta tot resseguint
el límit de planejament.
Demanem que tota la zona de la riera de Vallvidrera, fins que arriba al riu
Llobregat, estigui dins dels límits del nou Parc Natural de Collserola, tenint en
compte que el tram anterior de la riera serà una Reserva Natural Parcial,
creiem necessari que el darrer tram de la riera de sigui tractat com a zona de
Parc Natural.
mol08
Llavors ressegueix el límit nord del vial de l'avinguda de Collserola deixant dins el parc
tot el sector de 6b i de 27 fins trobar-se amb la zona 9 de planejament passant pel
cementiri de Molins de Rei.
Demanem que les zones 9, 20 i 7b, que fins ara eren dins dels límits del
PEPCo i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc Natural
siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició entre les
zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual percentatge
d’edificabilitat.
mol09
Després continua seguint el límit sud de la zona 27 de planejament direcció est fins que
es troba amb la carretera de Molins de Rei a Sant Bartomeu de la Quadra (BV-1468).
mol10
Tot seguit ressegueix el límit de planejament de la zona 27 tot travessant el vial
planejat i deixant fora un sector de 7a fins trobar-se amb la zona 9, a la font dels
Casats. Segueix el límit del vial en direcció sud-est fins el final del carrer de SalvatPapasseit.
Demanem que la zona 7a d’equipaments que no està urbanitzada, que fins
ara era dins dels límits del PEPCO i que en alguns casos queden fora dels
límits del nou Parc Natural siguin incloses dins dels límits per tal de garantir
que la transició entre les zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que
conservarà l’actual percentatge d’edificabilitat.
mol11
Un cop aquí ressegueix el límit sud del sector qualificat com a 9.
mol12
Seguidament coincideix amb el límit de planejament de l'àmbit 27, continuant direcció
sud-est deixant fora el sector de 16 i de 6b fins arribar a Can Graner, on comença la
zona 9 de planejament.
mol13
Situats aquí ressegueix tot el límit de planejament comú del vial i la zona 9 de
planejament girant sentit est.
mol14
Llavors segueix direcció est uns 200 m resseguint el límit de planejament.
Demanem que la gran zona 7a d’equipaments que fins ara era dins dels límits
del PEPCO i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc Natural
siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició entre les
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zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual percentatge
d’edificabilitat.
mol15
Un cop aquí gira direcció sud-oest i travessant el vial i seguint el límit de planejament
de l'àmbit 27 fins que es troba amb el vial planejat, a l'IES Bernat el Ferrer.
Demanem que la gran zona 7a d’equipaments que fins ara era dins dels límits
del PEPCo i que en alguns casos queden fora dels límits del nou Parc Natural
siguin incloses dins dels límits per tal de garantir que la transició entre les
zones urbanes i el Parc sigui gradual ja que conservarà l’actual percentatge
d’edificabilitat.
mol16
Seguidament i en direcció sud-oest va seguint el límit del vial planejat uns 40 m.
Demanem que la zona 27 que fins ara era dins dels límits del PEPCO i que en
alguns casos queden fora dels límits del nou Parc Natural siguin incloses dins
dels límits per tal de garantir que la transició entre les zones urbanes i el Parc
sigui gradual ja que conservarà l’actual percentatge d’edificabilitat.
mol17
Llavors pren un recorregut d'uns 440 m direcció sud-est tot baixant de la Mare de Déu
de Lorda fins arribar al carrer de la riera de Bonet tot passant per la font del Rajolí
Demanem que la zona 27 que fins ara era dins dels límits del PEPCo i que en
alguns casos queden fora dels límits del nou Parc Natural siguin incloses dins
dels límits per tal de garantir que la transició entre les zones urbanes i el Parc
sigui gradual ja que conservarà l’actual percentatge d’edificabilitat.
mol18
Finalment coincideix amb el límit de planejament de la zona 27 fins arribar al terme
municipal de Sant Feliu de Llobregat. En aquest tram el límit voreja el sector de la riera
de Bonet on l’Ajuntament està tramitant una modificació de PGM de manera que el límit
del Parc ressegueix el límit entre el sòl qualificat de zona verda i la zona 27.
Per a més concreció veure el mapa, que adjuntem en CD en aquest escrit, dels límits
proposats per la Plataforma Cívica en defensa de Collserola.

Per tant sol·licitem que s'admeti aquest escrit, que es tingui a aquesta plataforma per
compareguda i interessada en l'expedient administratiu, que se'ns notifiqui qualsevol
resolució que es prengui, tot tenint-nos al corrent del procediment administratiu que
se'n derivi, i tingueu per formulades les al·legacions i demandes que conté aquest
escrit.

Collserola, 15 de gener de 2010
Nota:
· Acompanyem CD amb els documents següents:
– Els límits proposats per la Plataforma Cívica en defensa de Collserola
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–

Collserola_PNiPGM_E15000_2010pcdclimits-1.pdf
El document pzscollserola2008edc.pdf on s'exposa una proposta raonada que
pretén justificar científicament que es prohibeixi la caça.

–

Les fotos comentades a l'al·legació.

· Acompanyem 130 pàgines amb les firmes recollides a favor del manifest “El
desenvolupament urbanístic ofega Collserola, cal protegir-la declarant-la Parc Natural i
assegurar que no se n'urbanitzi ni un pam més!”
http://www.collserola.org/salvemelparcnatural/
· Relació d'entitats membres de la PCDC que subscriuen aquestes al·legacions:
Agrupació en Defensa de l'Entorn Alnus – Ecologistes de Catalunya EdC
Associació Cerdanyola Via Verda – Ecologistes de Catalunya EdC
Centre d'Estudis i Projecte Alternatius – Ecologistes de Catalunya EdC
Col·lectiu Agudells – Ecologistes en Acció de Catalunya
Federació d'Associació de Veïns de Barcelona
Federació Ecologistes de Catalunya
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Senglar Verd de Vallvidrera

Voldríem expressar, a més, que per manca de temps no hem pogut formalitzar les
al·legacions amb les signatures d'aquestes entitats que formen la Plataforma. Cas que
fos necessari, us presentaríem els corresponents escrits de subscripció.
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