Projecte de Decret ___/____, de____ de ____________, 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. (v.8)
La Serra de Collserola, amb prop de 10.000 ha, està situada en el centre de l’àrea
metropolitana de Barcelona i es distribueix en nou municipis. Els valors ambientals que
la serralada ofereix, van motivar en el seu dia la seva inclusió al Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) així com l’aprovació d’un Pla especial urbanístic de protecció. Aquesta
protecció es justificava en la importància del patrimoni natural, l’estratègica situació en
una zona densament poblada, els valors paisatgístics i el valuós patrimoni construït al
llarg de la història. En l’actualitat, i des de l’any 1987, hi és d’aplicació el règim derivat
del Pla especial de protecció del Parc de Collserola.
Les normes més rellevants vigents fins al moment de promulgar aquest Decret són:
-

El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural de la Serra de Collserola, aprovat
l’1 d’octubre de 1987. És la primera figura que regula els usos i activitats en l’àmbit de la
Serra.

-

El Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
Va incloure part de la Serra en l’espai anomenat Serra de Collserola.

-

L’Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs
d’importància comunitària (LIC), inclou la Serra de Collserola com a LIC, amb el codi
ES5110024.

Geomorfològicament, el massís de Collserola, situat entorn dels 45º de latitud nord,
forma part de la serralada litoral catalana, com el Garraf i la serra de Marina, en el tram
delimitat pels rius Llobregat i Besòs. La seva alçada màxima és el Tibidabo amb 512
m. d’altura. En el seu àmbit engloba tres geozones incloses a l’Inventari d’espais
d’interès geològic de Catalunya.
El massís pertany biogeogràficament al domini mediterrani, amb una vegetació de
característiques mediterrànies, un desenvolupament limitat de l’estrat arbori, i
l’abundància i diversitat d’espècies arbustives. Tot i així, no són excepcionals les
espècies de climes àrids o molt més freds. La vegetació actual, doncs, és un mosaic de
boscos, bosquines, màquies, matolls, prats i camps de conreu. Aquesta configuració
del paisatge mostra la gran influència que ha tingut i té l’activitat humana en el conjunt
de Collserola. D’entre tots els ambients presents a la Serra destaquen, de forma
especial, aquells configurats per vegetació no arbòria i, molt especialment els prats
secs, ja que són els que acullen una major diversitat i alguns dels organismes més
singulars de l’espai.
Els poblaments animals són força diversos, amb prop de 190 espècies de vertebrats
presents, principalment de caire forestal. Anàlogament a la vegetació, la fauna és
predominantment mediterrània però amb presència d’espècies del domini
centreuropeu. Ha estat la mà de l’home la que ha modelat el paisatge, oferint
bosquines, camps, erms i formacions arbustives.
D’entre tota l’elevada diversitat animal i vegetal de la Serra, destaquen dos sectors amb
uns valors naturals excepcionals, principalment quant a les seves comunitats vegetals.
Es tracta de la Font Groga i La Rierada- Can Balasc. La Font Groga presenta una
1

mostra d’alzinar amb roures de gran valor, mentre que La Rierada-Can Balasc conté
una representació molt rellevant dels boscos de ribera propis de la serralada litoral
catalana.
D’altra banda, a la Serra de Collserola és fàcil trobar-hi indicis de la utilització humana a
través del patrimoni construït, amb alguns exemples històrics molt valuosos que
incrementen l’interès arqueològic del Parc.
Al llarg dels darrers anys, la consolidació del Parc de Collserola com a oferta de
proximitat de lleure i de contacte amb la natura per a milions de persones, i la
constatació de l’enorme pressió que pateix aquest territori (freqüentació, ocupació,
tràfic, aïllament, fragmentació, vandalisme, abocaments, deteriorament d’ecosistemes,
incendis, etc.) han palesat la necessitat d’incrementar la protecció d’aquest espai
protegit adoptant una figura de protecció de rang superior. Aquest fet està fonamentat
en diverses propostes originades al voltant d’un important consens ciutadà, propostes
que reclamen la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. La voluntat
d’incrementar la protecció de la Serra de Collserola, motivada en els seus singulars
valors i pressions, justifica la present proposta de declaració de Parc Natural.
Al llarg de quasi 20 anys ha estat l’Administració Local la que ha assumit el
desplegament del Pla especial.de protecció. Primer, mitjançant el Patronat Metropolità
del Parc de Collserola, creat com a organisme autònom de la Corporació Metropolitana
de Barcelona (CMB), i després, per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (MMAMB) i els nou municipis amb territori al Parc.
Posteriorment, l’any 1999, s’hi va afegir la Diputació de Barcelona, esdevenint l’òrgan
gestor del Parc de Collserola l’actual Consorci del Parc de Collserola, en el qual es
consorcien la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) i la Diputació de Barcelona, i s’incorporen voluntàriament els nou municipis
amb territori al Parc.
D’acord amb això, efectuats els treballs tècnics corresponents, escau establir un règim
de protecció i desenvolupament específic per aquest territori millorant la cobertura
actual com a espai del PEIN i Parc Forestal de protecció urbanística, i procedir a
reconèixer-lo com a espai natural de protecció especial mitjançant la seva declaració
com a Parc Natural, amb dues Reserves Naturals Parcials, per tal de fer possible la
conservació del patrimoni natural i cultural d’una manera compatible amb l’aprofitament
ordenat de llurs recursos i l’activitat de llurs habitants, en el marc del que regula la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Els principis inspiradors de la creació del Parc Natural i de les dues Reserves Naturals
Parcials són:
a) L’obligació dels poders públics de vetllar pel manteniment del conjunt dels valors
naturals que conformen la Serra de Collserola en benefici i amb la participació de la
població, amb criteris de solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
b) La importància de conservar la riquesa comuna que aporta la diversitat biològica i el
patrimoni natural de la Serra de Collserola, evitant llur reducció o pèrdua.
c) El deure de totes les persones a aprofitar la biodiversitat d’una manera sostenible i a
utilitzar racionalment els recursos naturals pel bé de les generacions presents i futures.
d) La necessitat d’implantar una utilització racional del sòl, com a recurs natural en sí
mateix i com a contenidor de la major part dels recursos naturals i de la biodiversitat, de
conformitat amb llur aptitud natural, els potencials productius que conté i llur caràcter de
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no renovable; tot això de manera congruent amb la funció social de la propietat
reconeguda constitucionalment i la funció ambiental que aquesta funció social porta
implícita.
e) La conscienciació i la participació social per assolir l’objecte d’aquest Decret aplicant
el principi constitucional d’indispensable solidaritat col·lectiva i del dret a un medi
ambient saludable, per garantir el manteniment dels beneficis ecològics, socials i
econòmics d’una correcta conservació del medi.
D’acord/vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de
Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern
Decreto:
Article 1
Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola
1.1. Es declara el Parc Natural de la Serra de Collserola en l’àmbit definit a l’Annex 1.1.
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.
1.3. El Parc Natural de la Serra de Collserola es troba situat als municipis de Barcelona,
Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El
Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.
1.4. Als efectes de la identificació internacional homologada del Parc Natural de la
Serra de Collserola se li assigna la categoria V de la UICN (Unió Internacional de
Conservació de la Natura).
1.5. Als efectes del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), la delimitació és l’establerta a
l’apartat 1.1 del present Decret i es modifica la informació relativa a l’espai Serra de
Collserola.
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
GOV/112/2006, queden modificats d’acord amb l’establert a l’apartat 1.1.
Article 2
Declaració de les Reserves Naturals Parcials de La Rierada- Can Balasc i la Font
Groga
2.1. Es declaren Reserva Natural Parcial els àmbits definits a l’Annex 1.2, amb la
denominació de Reserva Natural Parcial de La Rierada- Can Balasc i Reserva Natural
Parcial de la Font Groga.
2.2. La delimitació d’aquests espais, 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.
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2.3. La Reserva Natural Parcial de La Rierada - Can Balasc es troba situada als
municipis de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Barcelona. La Reserva Natural
Parcial de la Font Groga es troba situada al municipi de Sant Cugat del Vallès.
2.4. Les Reserves Naturals Parcials declarades s’integren i formen part del Parc
Natural de la Serra de Collserola, quedant incorporades a tots els efectes dins les
previsions de la gestió, de la planificació, el règim urbanístic, les normes bàsiques de
protecció i l’organització administrativa del Parc Natural de la Serra de Collserola, de
conformitat amb el que preveu el present Decret.
2.5. Als efectes de la identificació internacional homologada, a les dues Reserves
Naturals Parcials esmentades al punt 1 del present article se’ls assigna la categoria IV
de la UICN.
Article 3
Objectius del Parc Natural de la Serra de Collserola
3.1. Els objectius bàsics del Parc Natural de la Serra de Collserola són:
a) La protecció, conservació i millora de llur patrimoni natural i dels valors geològics,
biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals inclosos en el seu àmbit,
com a recurs ambiental estratègic al sí de l’àrea metropolitana de Barcelona.
b) L’establiment d’un règim de gestió activa i directa adreçada a mantenir la viabilitat
ecològica a llarg termini dels ecosistemes naturals i seminaturals del Parc, així com
de les espècies que hi estan associades.
c) La implantació d’una regulació i zonificació dels usos i les activitats de caràcter
educatiu, científic, forestal, cinegètic, agrícola, recreatiu, turístic 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.
d) La implantació d’un règim que promogui la superació de l’aïllament de la Serra de
Collserola, que eviti la fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals que conté,
que aporti serveis ambientals al conjunt de la ciutadania, i que incorpori solucions
als problemes i necessitats metropolitanes sense sacrificar-ne la qualitat ambiental
del seu àmbit.
3.2. Són objectius complementaris dels anteriors:
a) La difusió pública amb finalitats educatives i de sensibilització dels valors d’aquest
patrimoni ambiental, promovent la seva utilització social òptima com a bé comú, fent
compatible aquest ús amb els objectius de conservació i amb el respecte dels drets i
titularitats de caràcter privat que existeixen dins el seu àmbit.
b) La promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat de l’àmbit de l’espai natural
protegit, per tal de perpetuar la seva qualitat ambiental i paisatgística i restaurar-la
quan s’escaigui.
c) L’establiment d’un règim d’ordenació i de gestió, d’acord amb el que estableixen els
corresponents instruments de planificació i la normativa sectorial aplicable, adreçat
al desenvolupament sostenible integral, que faci compatible la protecció dels valors
esmentats amb l’aprofitament ordenat dels recursos que conté i l’activitat dels seus
habitants, amb la implantació progressiva d’energies netes, tractament òptim dels
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residus, foment de l’accessibilitat al parc sota principis de mobilitat sostenible,
implementació de bones pràctiques agrícoles, silvícoles i ramaderes i d’altres
comportaments compromesos amb els objectius de sostenibilitat ambiental.
d) El compliment dels objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per a la
Sostenibilitat de Barcelona i d’altres municipis, estenent-los, si s’escau, a tot l’àmbit
del Parc, especialment pel que fa a la disminució de l’impacte negatiu del lleure
sobre la natura de Collserola.
e) L’harmonització dels diferents usos potencials entre sí i amb el conjunt d’objectius
anteriors.
Article 4
Objectius de les Reserves Naturals Parcials
Els objectius bàsics de les Reserves Naturals Parcials de La Rierada-Can Balasc i de la
Font Groga són:
a) La protecció estricta dels seus ecosistemes, comunitats i elements biològics,
especialment les comunitats vegetals caracteritzades per l’alzinar amb roures en el
cas de la Font Groga, i diverses comunitats de ribera així com la colònia de ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) en el cas de La Rierada- Can Balasc.
b) La promoció i foment de les bases de coneixement necessàries per a la implantació
de polítiques de conservació basades en el principi de mínima intervenció o
d’intervenció en favor del manteniment o la millora de la integritat ecològica
d’aquests indrets, amb especial esment al desenvolupament permanent de línies
d’investigació científica.
c) La delimitació singular d’activitats considerades incompatibles amb llur preservació,
amb especial esment pel que fa a l’explotació de recursos naturals i els efectes de
l’ús públic en aquests indrets.
d) La implantació d’un ús públic limitat i monitoritzat que promogui una correcta
aproximació als valors ecològics que contenen.
Article 5
Règim urbanístic del Parc Natural
5.1. En l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola s’aplica d’una manera
preventiva el règim d’ús que per al sòl no urbanitzable preveu l’article 47 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, amb
independència de la classificació urbanística atorgada pel planejament vigent.
5.2. En els sòls qualificats com a equipaments comunitaris inclosos en l’àmbit del Parc
Natural de la Serra de Collserola s’aplica el règim d’usos establert pel planejament
urbanístic. Als efectes d’establir-ne les condicions d’edificació, es consideren sistemes
en règim de sòl no urbanitzable i el seu desenvolupament s’ha d’ajustar als
requeriments d’integració en el paisatge i als objectius de protecció ambiental del Parc
definits als articles 3 i 6.
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5.3. En l’àmbit del Parc Natural és compatible la qualificació de zones verdes, sistemes
d’espais lliures o similars, ja siguin producte de processos de transformació urbanística
externs a l’àmbit del Parc en sectors discontinus o bé que s’obtinguin mitjançant els
altres mecanismes que preveu la legislació urbanística. Aquests espais en cap cas
podran ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva
naturalesa d’espai natural.
Article 6
Normes bàsiques de protecció del Parc Natural
6.1 Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders i recreatius han de continuar
desenvolupant-se de manera ordenada i de forma compatible amb la protecció de
l’espai natural, d’acord amb el que estableixin els instruments de planificació
corresponents i els règims específics aplicables. En les dues Reserves Naturals
Parcials, aquests usos i aprofitaments no poden suposar la desaparició ni la degradació
de les comunitats vegetals i faunístiques objecte de protecció. Cal implantar polítiques
de foment per promoure la recuperació d’aquests tipus d’activitats quan afavoreixin la
conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.
6.2. Els usos públics s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius de
protecció de l’espai, de forma ordenada i sobre la base del principi del foment d’una
actitud de correcta aproximació a la natura, i no poden representar efectes negatius
sobre els valors protegits. Així mateix, d’acord amb l’article 12 del Decret 328/1992, de
14 de desembre, els usos públics s’han de desenvolupar amb ple respecte als béns i
els drets privats i comunals.
6.3. Només s'admet la reintroducció d'espècies quan siguin pròpies de la fauna
autòctona i amb l'informe favorable de l’òrgan gestor.
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
degudament autoritzats.
6.5. Es prohibeixen les activitats cinegètiques dins l’àmbit de les Reserves Naturals
Parcials de la Font Groga i de La Rierada- Can Balasc.
6.6. En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que
tinguin incidència en l’àmbit del Parc, s’ha de sol·licitar informe previ de l’òrgan gestor.
6.7. La realització de qualsevol estudi biològic, geològic o ecològic que es realitzi
totalment o parcial dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, resta sotmès
a l’autorització de l’òrgan gestor del Parc en els termes i casos que estableixi la
normativa prevista als instruments de planificació del Parc Natural.
6.8. S’admet la conservació, el manteniment i la millora de les infraestructures, els
equipaments i les instal·lacions existents en l’àmbit del Parc, sens perjudici de
l’aplicació de les normes que estableixin els instruments de planificació previstos a
l’article 8, així com la construcció de noves infraestructures, equipaments i instal·lacions
i l’ampliació de les existents, que siguin requerides per la planificació territorial o
sectorial, que s’hauran d’adequar al que preveu la normativa vigent en matèria
d’avaluació ambiental.
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En els sòls qualificats d’equipaments, s’admet l’ampliació dels existents en l’àmbit del
Parc i la construcció de nous, d’acord amb el que estableix l’article 5, sens perjudici de
l’aplicació de les normes que estableixin els instruments de planificació previstos a
l’article 8.
Article 7
Ordenació i planificació de l’espai protegit
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 el règim general dels usos del parc natural i en el que
correspon als usos urbanístics es remet als previstos en el planejament urbanístic
vigent.
Article 8
Pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge
8.1. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en col·laboració amb l’òrgan gestor
del Parc Natural, els departaments de la Generalitat corresponents i les corporacions
locals de l’àmbit del Parc, ha de formular el Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge, que ha de tramitar-se d’acord amb els articles 5, 21.2 i 29.3 de la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Aquest Pla requereix informe previ de l’òrgan
gestor del Parc abans de l’inici de la seva tramitació administrativa.
8.2. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola, ha d’incloure, entre d’altres, les determinacions següents:
a) L’estructura general de l’ordenació de l’espai protegit i les actuacions necessàries
per implantar-la.
b) Les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió.
c) L’ordenació i la regulació dels usos i les activitats en l’àmbit del Parc Natural.
d) La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada zona.
e) La identificació dels indrets amb elements d’interès especialment rellevant, amb
l’establiment de les disposicions que hi siguin d’aplicació.
f) L’inventariat i la valoració de l’estat de conservació dels sistemes naturals, dels
hàbitats i de les espècies de fauna i de flora presents al Parc, amb la determinació
de les mesures de protecció adequades per a la seva defensa, recuperació i
protecció.
g) L’inventariat i la valoració de l’estat de conservació del patrimoni geològic del Parc
Natural, amb les mesures de protecció adequades per a la seva conservació.
h) L’inventariat i la valoració de l’estat de conservació del patrimoni cultural, amb les
mesures de protecció adequades per a la seva conservació, millora i restauració.
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i) Les mesures necessàries per promoure i garantir el desenvolupament sostenible en
l’àmbit del Parc i els seus municipis, i la qualitat de vida dels seus habitants.
j) Totes aquelles altres mesures necessàries per a la conservació i desenvolupament
sostenible de l’espai protegit.
Article 9
Espais de regulació especial
9.1. L’àmbit del Parc Natural incorpora unes àrees, delimitades amb caràcter indicatiu
en l’Annex 1.1, anomenades Espais de regulació especial (ERE), i definides com a
sectors amb major vinculació a la trama urbana, ja sigui per la presència d’edificacions
com per les seves característiques d’àmbits d’enllaç entre els sistemes naturals i els
espais verds de la ciutat. L’objectiu de la previsió d’aquests Espais de regulació
especial és permetre l’establiment d’una regulació urbanística que garanteixi la relació
harmònica entre la ciutat i el parc, ordenar l’ús públic i dignificar el caràcter dels espais
periurbans i permetre-hi el desenvolupament d’actuacions d’interès públic, social o
comunitari.
9.2. Es defineixen dos tipus d’Espais de regulació especial (ERE):
-

ERE 1. Àmbits d’ordenació específica: espais amb una presència significativa
d’habitatges o amb àmbits d’equipaments a desenvolupar
ERE 2. Àmbits d’enllaç: espais que formen part del sistema general d’espais lliures,
aptes per a la contenció del creixement urbà, i que es configuren com a portes
d’entrada al Parc amb un ús social més intens.

9.3. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc ha de delimitar
definitivament cadascun d’aquests Espais.
9.4. Els ERE es regeixen per les determinacions del planejament urbanístic i del Pla
especial de protecció del Parc Natural. La regulació d’usos i actuacions a cada ERE
vindrà determinada per un, o varis, plans especials urbanístics, que hauran de ser
compatibles amb els objectius del Parc Natural, i amb les determinacions del
planejament especial urbanístic vigent en aquest àmbit. Aquests plans especials han de
ser sotmesos al procediment d’avaluació ambiental. Els límits de les qualificacions
urbanístiques vigents es poden ajustar mitjançant l’instrument de planejament que
correspongui.
El Pla especial dels ERE amb sòls qualificats com a equipaments es pot equiparar a
un pla d’assignació d’usos d’un equipament.
9.5. Gestió i desenvolupament dels ERE:
a) La gestió d’aquests espais s’ha de realitzar d’acord amb el contingut d’aquest
Decret, i ha de comptar amb la participació preceptiva dels ajuntaments del terme
municipal on es trobin.
b) L’ajuntament corresponent pot impulsar i promoure actuacions en els ERE, que
sempre hauran de comptar amb un informe preceptiu de l’òrgan gestor del Parc i de
les administracions sectorials que s’escaigui.
9.6. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc, a més de
delimitar definitivament aquests sectors, remetrà la regulació d’usos i actuacions
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detallada als plans urbanístics aprovats per a cada sector. En el cas que aquests
s’aprovin amb anterioritat al Pla especial del conjunt de l’espai, aquest haurà
d’incorporar les seves determinacions.
Article 10
Organ rector i òrgan gestor del Parc Natural
10.1. Atenent a les especials característiques del Parc Natural de la Serra de Collserola
en el seu entorn metropolità, la seva gestió serà duta a terme pel Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, que exercirà les funcions d’òrgan rector (òrgan de
govern) i d’òrgan gestor (òrgan tècnic) del Parc Natural.
10.2. Al Consorci del Parc Natural, com a òrgan rector del Parc Natural de la Serra de
Collserola, li corresponen les funcions següents:
a) Establir, d'acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, les directrius
per a exercir-ne la gestió i supervisar-ne l'execució.
b) Aprovar la memòria anual de gestió i l’estat de comptes corresponent.
c) Aprovar el programa anual de gestió i el seu pressupost.
d) Coordinar les actuacions que afectin el Parc Natural de les distintes administracions
actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.
e) Ésser objecte de consulta preceptiva abans de l'aprovació de les disposicions, els
plans i els programes que es formulin per desplegar l’instrument de declaració del
Parc Natural.
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 i per contribuir al
desenvolupament socioeconòmic en el seu àmbit territorial.
g) Proposar, si escau, un major grau de protecció per als espais que ho requereixin i
proposar la declaració de noves figures de protecció o la modificació de les que
s’hagin declarat per una figura de protecció superior.
10.3. Al Consorci del Parc Natural, com a òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de
Collserola, li corresponen les funcions següents:
a) Les que l’article 29.2 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, atribueix als òrgans
gestors dels espais naturals.
b) Les de suport i assessorament amb relació als usos tradicionals i les iniciatives
públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa del Parc Natural.
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.
d) Les funcions referents a la gestió del Parc Natural.
e) L’execució dels programes d’actuació, plans o projectes aprovats per l’òrgan rector
corresponent del Consorci.
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f) L’execució, si s’escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la gestió del
Parc Natural.
g) Aquelles altres que li encomanin l’òrgan rector del Parc Natural.
Article 11
Direcció
11.1. El/la director/a del Parc Natural és nomenat pel Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
11.2. El/la director/a exerceix el comandament de l’òrgan gestor i té encomanades les
atribucions i funcions que estableixen els estatuts del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
Article 12
Consell Consultiu
12.1. El Consorci del Parc de Collserola compta amb un Consell Consultiu. Aquest
Consell és l’òrgan en el que s’integren els sectors socials, acadèmics, culturals,
professionals, econòmics i entitats privades sense ànim de lucre, que persegueixin
finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
12.2. El Consell Consultiu es regeix pel seu reglament propi que s’ha d’aprovar de
conformitat amb el procediment i continguts previstos als Estatuts del Consorci, en tot
cas el seu règim ha de delimitar les seves competències i la composició del mateix.
12.3. A més de les funcions que s’estableixen als estatuts del Consorci, són, en tot cas,
funcions del Consell Consultiu:
a) Proposar criteris i promoure mesures per coordinar harmònicament els interessos i
les activitats dels sectors representats amb els objectius i l’actuació del Parc
Natural.
b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són representades, o d’altres que es
dediquin als mateixos objectius que els disposats en aquest Decret, amb el Parc
Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta finalitat actuacions d’interès comú.
c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i suggeriments
adreçats a la defensa dels interessos representats i a l’assoliment de les finalitats de
cooperació, harmonització i participació i, en general, dels objectius específics de
les àrees protegides.
d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la
seva consideració.
12.4. El Consell Consultiu ha d’ésser informat regularment dels plans, els projectes i les
actuacions duts 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.
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Article 13
Règim de finançament
El pressupost del Parc Natural es nodreix de les aportacions següents:
a) Les aportacions dels membres integrats al Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
b) Els ingressos procedents de l’explotació dels serveis del Parc.
c) Qualsevol altra aportació d’institucions, empreses o particulars destinada al
finançament del Parc Natural.
Article 14
Informació i difusió ambiental
L’òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola ha d’impulsar actuacions de
coneixement, de sensibilització i de recerca sobre els valors geològics, faunístics,
botànics, ecològics, paisatgístics i socioculturals existents en l’àmbit del Parc.

Disposicions transitòries
Primera
Mentre no es nomeni el/la director/-a del Parc Natural conforme es preveu a l’article 11,
la direcció del Parc Natural recaurà en la figura del director gerent nomenat a l’empara
del que disposa l’article 18 dels vigents estatuts del Consorci del Parc de Collserola.
Segona
En els àmbits definits a l’annex 4, el règim de protecció especial del Parc Natural
s’aplicarà a partir de l’aprovació definitiva del planejament urbanístic que estableixi una
classificació o una qualificació urbanístiques del sòl que siguin congruents amb el règim
de l’article 5.1. i en qualsevol cas, en el termini màxim de dos anys des de l’aprovació
d’aquest Decret.
Disposicions finals
Primera
En tots aquells aspectes no regulats pel present Decret és d’aplicació en l’àmbit del
Parc Natural el que disposa el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova
el Pla d’espais d’interès natural.
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Segona
En el període de dos anys des de l’entrada en vigor del present Decret, s’ha d’haver
aprovat inicialment el nou Pla especial previst a l’article 8, degudament adaptat a les
noves circumstàncies derivades de la declaració com a espai natural de protecció
especial de la Serra de Collserola.
Barcelona, el xx de xxx de 2009.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annexos
1. Concreció gràfica dels límits dels espais de protecció especial de la Serra de
Collserola
Plànol 1.1
Plànol 1.2.1
Plànol 1.2.2

Delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola
Delimitació de la Reserva Natural parcial de la Font Groga
Delimitació de la Reserva Natural parcial de la Rierada-Can Balasc

2 Concreció gràfica dels límits dels espais de protecció especial de la Serra de
Collserola (sèrie cartogràfica 1:5.000)

3 Descripció literal dels límits
3.1
3.2
3.3

Descripció literal dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola
Descripció literal dels límits de la Reserva Natural parcial de la Font Groga
Descripció literal dels límits de la Reserva Natural parcial de la Rierada-Can
Balasc

4 Àmbits d’aplicació de la disposició transitòria segona
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