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Síntesi dels resultats de la primera fase del procés participatiu

El Recinte Industrial
L’actual recinte industrial de la 
Colònia Güell va ser en els seus 
orígens la Fàbrica de panas i 
veludillos de Güell i Cia, aixecada 
l’any 1890 per Eusebi Güell i 
Bacigalupi. Dèiem que la història 
d’aquesta fàbrica ha anat lligada 
des dels seus inicis a la fundació 
de la Colònia Güell, i ha estat 
un clar exemple de l’impuls que 
va tenir la indústria tèxtil a la 
Catalunya de principis del segle 
XX.

ÀMBITS A DESTACAR

Apostar per activitats 
que fomentin i impulsin la 
rehabilitació Millorar la 

permeabilitat amb la 
Colònia i la Riera.

Dificultats administratives: 
dificultats dels particulars 
que han volgut rehabilitar 
l’espaí per a oficines

Buscar sinergies amb 
necessitats de l’àrea 
metropolitana

Falta capacitat de 
gestió i lideratge. Es 
pensa que el consorci 
hauria de jugar també 
un rol de dinamització 
econòmica i social, pel 
desenvolupament social 
i dinamitzar el territori.



Usos d’habitatge

Espais de 
referència per la 
innovació de la 

construcció

Espais de referencia 
d’energies renovables Espais formatius

Espais gastronòmics

Espais d’oficis

Activitats econòmiques

Usos artístics i 
culturals

Ús social a la zona

Usos vinculats 
amb l’esport

Un mosaic de vida i d’oportunitats
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Un mosaic de vida i d’oportunitats

Síntesi dels resultats de la primera fase del procés participatiu

La Colonia Güell
L’any 1890, l’industrial tèxtil 
Eusebi Güell va decidir traslladar 
la fàbrica de teixits de cotó “El 
Vapor Vell” del barri de Sants a 
la finca agrícola que el seu pare, 
l’indià Joan Güell, havia adquirit 
trenta anys abans al terme 
municipal de Santa Coloma de 
Cervelló, a la finca anomenada 
Can Soler de la Torre. Naixia 
aleshores la Colònia Güell.

ÀMBITS A DESTACAR

Alguns veïns vem 
treballar en la mateixa 
Colònia quan erem més 
joves

La Colònia industrial 
en funcionament està 
present en la memòria 
col·lectiva

Existeix un vincle 
afectiu amb l’espai i la 
història.



L’antiga escola de la Colònia 
va ser un element d’inclusió, 

els nens de Santa Coloma 
baixaven a la llar d’infants.

Es destaca també 
“l’ambient de poble” com a 
un valor únic en el context 

metropolità. 

Festes populars: la fira de 
la Cirera, la del Vi i la fira 

Modernista.

La Colònia “com un tot”. Diverses 
persones han comentat que no 
es poden disgregar els diferents 

elements que conformen la 
Colònia, que s’han de considerar 
com un tot únic, i que és això el 

que s’ha de preservar

Un mosaic de vida i d’oportunitats
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Un mosaic de vida i d’oportunitats

Síntesi dels resultats de la primera fase del procés participatiu

La Riera de Can Soler

ÀMBITS A DESTACAR

L’àmbit d’actuació de l’ARE es de 
12 Ha. Presenta  una topografia 
planera amb pendent cap a 
l’est, en direcció al riu Llobregat. 
A l’est de l’àmbit hi ha unes 
construccions existents que 
donen façana a la carretera BV-
2002, també existeixen unes 
petites construccions en la zona 
central del sector vinculades a 
la zona industrial de la Colònia 
Güell dins el terme municipal 
de Santa Coloma  de  Cervelló, 
i  per  últim  una  gran  zona 
d’aparcament  en  superfície 
vinculada  als habitatges de la 
Ciutat Cooperativa de Sant Boi 
de Llobregat.

Tenim des 
de fa anys la 
reivindicació per 
la creació d’un 
parc en la zona

Les rieres s’han de 
preservar,  s’ha de 
mantenir la seva funció 
de corredor ecològic 
i millorar la  connexió 
amb la llera del riu

Volem recuperar els 
antics garrofers



Existeix una reivindicació 
d’anys per la creació d’un 

parc. Es proposa que el parc 
relacioni els dos nuclis i millori 

la connexió entre ells, recuperar 
l’espai natural i mantenir-lo 

com corredor ecològic i pulmó 
verd per al barri.

Hi ha diferències d’enfocament pel que fa a 
l’espai que ocupa el planejament de l’ARE, 
per un costat es reivindica com un espai 

per habitatges i equipaments i es recorda la 
necessitat d’aparcament en un barri (ciutat 
cooperativa) on no hi ha pàrquing soterrani, 

per altre costat no es veu amb bons ulls 
cap construcció en aquesta àrea perquè 
es considera que no hi ha la necessitat 

d’habitatge o que es pot buscar una altra 
localització.

En un dels debats es qüestiona la idea 
de valorar si el corredor de Can Soler 
és un autèntic connector ecològic i 
si funciona en aquest sentit. Caldrà 

estudiar molt bé aquest corredor ja que 
es veu més emblemàtic el de Can Júlia.

Es qüestiona la necessitat de 
fer habitatge allà i també la 

necessitat o no de treure les 
cases del barri de Can Soler, 
en el cas que el corredor no 
funcioni com a tal no hi ha 

necessitat de treure a la gent 
de casa seva. 

Es comenta que cal resoldre bé 
la topografia entre el barri de 

Ciutat Cooperativa i la part de 
darrere del Recinte Industrial.

Un mosaic de vida i d’oportunitats
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Altres edificis singulars 
amb una protecció 
patrimonial reconeguda 
s’han de protegir

La cripta és un 
edifici patrimonial 
que s’ha de 
preservar 

S’ha de reivindicar 
la Casa del Director 
i el seu hort, ara és 
un espai que està 
d’esquena al recinte 
industrial.

Un mosaic de vida i d’oportunitats

Síntesi dels resultats de la primera fase del procés participatiu

Entorn de la Cripta i 
Escola Colonia Güell

La cripta de l’església que va 
projectar Antoni Gaudí per 
encàrrec d’Eusebi Güell és sens 
dubte l’edifici més singular de la 
Colònia Güell. Davant d’aquesta 
extraordinària construcció 
el visitant no pot deixar de 
preguntar-se sobre la genialitat 
de qui la va projectar i sobre el 
resultat final de l’obra inacabada. 
Perfectament integrada a 
l’entorn que l’envolta, la cripta 
ens sorprèn i ens planteja 
incògnites que ningú podrà 
arribar a conèixer amb tota 
certesa.

ÀMBITS A DESTACAR



El bosquet de la 
Cripta es menciona 
com a zona d’ús de 

l’entorn natural

Els voltants de la Cripta 
s’entenen com a entorn 
natural: entorn no urbanitzat, 
agrícola o de zones lliures

Millora de la mobilitat 
vinculada a l’escola de la 
Colònia Güell.  Actualment es 
insegur, possibilitat de treure 
el tràfic rodat.

Creació d’una 
xarxa ciclable ben 

dissenyada per 
arribar a l’escola de 

manera segura

Es dona un gran valor al 
pinar “bosquet” al costat 
de l’escola de la Colònia 
com un espai que impacta 
positivament en els 
infants

Problemes amb 
els aparcaments. 

Agrupacions 
d’aparcaments 
desendreçats

Un mosaic de vida i d’oportunitats
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La Torre Salvana
La Torre Salvana és una antiga 
fortificació dalt d’un turó 
documentada des de l’any 
992. És d’estil romànic amb 
modificacions d’estil gòtic en 
el seu casal adossat i algunes 
altres reformes més posteriors 
al segle xviii i al segle XIX quan 
s’hi van afegir algunes obertures 
en la seva torre i en la barbacana 
d’estil neogòtic cosa que li van 
donar un aspecte de castell 
medieval, amb torres de defensa 
i almenes que no corresponen al 
disseny original. Està catalogada 
com Bé d’Interès Cultural des 
del 08 de novembre de 1988. 

ÀMBITS A DESTACAR

Hi ha una falta de 
manteniment i brutícia 
als entorns de la Torre 
Salvana

La Torre Salvana 
l’identifiquem 
com un element 
simbòlic a 
mantenir

La visualitzem 
com un espai de 
turisme, hotel o 
restaurant, una 
escola d’agricultura 
de la vinya



Entorns de la Torre Salvana 
amb gran valor paisatgístic 
que donen “protecció” d’espai 
natural a la Colònia

S’identifica la Torre 
Salvana com a part 
del patrimoni de la 

zona

Activació de la Torre 
Salvana com a part de 
desenvolupament local 
per millorar la situació 
econòmica

Un mosaic de vida i d’oportunitats
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Actors implicats a la redacció del PDU



Riu Llobregat

Situació

Sant Boi de 
Llobregat

Santa Coloma de 
Cervelló

Sant Vicenç 
dels Horts

Sant Joan 
Despí

Molins de Rei

Sant Feliu de 
Llobregat

Cornellà de 
Llobregat

Torrelles de 
Llobregat

Sant Just 
Desvern

Sant Climent 
de Llobregat

Situació territorial

MAPES DE DIAGNOSI

DIAGNOSI TERRITORIAL ENTORN COLÒNIA GÜELL

Escala 



MAPES DE DIAGNOSI

DIAGNOSI TERRITORIAL ENTORN COLÒNIA GÜELL

Escala 

Valors paisatgístics i encaix territorial segons PTMB

Font:Catàeg de Paisatge

Parc Riu Llobregat al municipi de Sant Boi de Llobregat. Rafael López-Monné
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Encaix territorial del PDU
37 punts crítics a l’AMB segons Avanç PDU metropolità



Eix SALUT

Eix BENESTAR 

Eix QUALITAT URBANA 

Eix PROSPERTITAT 

Eix CANVI CLIMÀTIC 

Eix BON GOVERN 



Eix SALUT 
La Vall Baixa del Riu Llobregat és una zona sensible, 
de gran complexitat, que, com altres indrets de la 
metròpoli, ha sofert transformacions amb molt d’im-
pacte pel pas de les infraestructures i la urbanització 
al llarg dels darrers anys.

És un territori molt marcat per la presència de l’ai-
gua, tot i que les 2 vores del riu Llobregat són 
desiguals. 

Garantir un entorn urbà més saludable requereix 
reduir l’impacte mediambiental mitjançant serveis 

-
bilitat sostenible i desenvolupant l’ús d’energies ren-
ovables.
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Santa 
Coloma de 

Cervelló

Sant Boi de 
Llobregat

Xarxa viària - Intensitat mitjana diària de trànsit

0 a 300

300 a 600

600 a 900 
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1200 a 1500

1500 a 1800

1800 a 2100

Intensitats en hora punta (8 a 9h)

m6 Manuals

Automàtics

Automàtics (DIBA)

Localització dels punts 
d’aforament de trànsit realitzats

214

a4

Font: Estudi de mobilitat de l’entorn de la Colònia Güell (Doymo 2019)

Eix SALUT
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BV-2002

Santa 
Coloma de 

Cervelló

Sant Boi de 
Llobregat

Carrers Colònia 

Carrers Recinte Industrial 
351 places

Solar 
Solar 

Solar Ferran Alsina

Carrers Torre Salvana
20 places

Aparcament temporal
246 places

Aparcament estació
50 places

Aparcament estació
76 places

CAP
120 places

Escola
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Park & Ride

Aparcament gran
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Ferrocarril

Parades del ferrocarril

Xarxa interurbana

Xarxa bàsica

Xarxa local

Camins

P

P

P
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Xarxa viària i aparcament

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de mobilitat de l’entorn de la Colònia Güell 
(Doymo) i dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de SBLL i SCC. 
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Grau de connectivitat al transport públic

Eix SALUT

Font:
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Santa 
Coloma de 

Cervelló

Sant Boi de 
Llobregat
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Anella Verda

Camí verd Llobregat

Sender dels cirerers

Punts de comptatge de vianants / IMD de vianants

Camins existents

Confort del camí millorable

Camí interromput

Camins parc agrari Llobregat

Camins informals

Camins exclusius per a vianants

Xarxa de carrers de la Colònia residencial

Xarxa ciclable

Equipaments

Camins i itineratis per a viantants i ciclistes existents

v5

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de mobilitat de l’entorn de la Colònia Güell 
(Doymo), els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de SBLL i SCC, i l’estudi paisat-
gístic dels entorns de la Colònia Güell (EMF)

Eix SALUT
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Població exposada a nivells de PM10 superiors a 20mcg/m³

Eix SALUT
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Eix SALUT
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Sant Boi de 
Llobregat

Santa 
Coloma de 

Cervelló

Eix SALUT

Solstici d’estiu
21 juny

8 00 h 12 00 h 16 00 h
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Potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica

Eix SALUT

Font: Mapes de potencial d’energia fotofoltàica i solar tèrmica - AMB i Barcelona Regional
https://amb.bcnregional.com/visor_FV/index.html

900>1000

1000>1200

1200>1400

1400>1500

1500>1600

> 1600

Radiació Solar  (kWh/m2*any)

Estudi incidència solar al Recinte Industrial



Eix BENESTAR 
Des del punt de vista del benestar, l’àmbit presen-
ta entorns molt diversos tant pel què fa a les condi-
cions socioeconòmiques com pel què fa als difer-
ents teixits urbansL’equip del PDU estem analitzant 
quins són els llocs on es concentren les situacions 
de vulnerabilitat, en quin punt es troba la situació de 
l’habitatge assequible i quines poden ser les futures 
oportunitats en matèria de cohesió social, habitatge 
i equitat.
S’està estudiant també la integració funcional de 
l’àmbit amb el seu entorn metropolità a partir de 
l’anàlisi de la mobilitat residencial, quotidiana, edu-
cativa, laboral i turística.





Accessibilitat als principals equipaments

Font: IERMB

Eix BENESTAR

Accessibilitat a les escoles infantils i primàries

Accessibilitat als CAPs
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Sant Boi de 
Llobregat

Santa 
Coloma de 

Cervelló

Eix Ciutat Cooperativa

Plana Masia de Can Julià

Eix Santa Coloma de Cervelló

Colònia Güell

Gran bossa d’equipaments

Lògiques d’implantació dels equipaments

Font:

Eix BENESTAR
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La Colònia Güell en l’entorn metropolità. 

Eix BENESTAR

Les persones que van als 2 municipis provenen de Viladecans (25%), 
Cornellà (13%), St. Feliu de Ll. (12%), Barcelona (10%). 
Les persones dels 2 municipis es desplacen a Barcelona (30%), St. 
Joan Despí (15%), Hospitalet (9%), El Prat (8%), Cornellà (7%).
El 37,5% dels canvis residencials son intermunicipals al 2017 (el 
1995, només el 25,4%), el que és indicatiu d’una creixent metropoli-
nització.
Sant Boi de Llobregat ha tingut saldos poblacionals molt intensos.
- Saldos negatius amb Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès 
- I saldos positius amb Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalo-
na
D’altra banda, la població de Sta.Coloma C. és superior durant la nit 
(140%) que al dia (100%), el que apunta dinàmiques més residencials 
que productives..

6

Saldos migratoris intermunicipals, 
Sant Boi de Llobregat, 2011- 2015

La població a Santa Coloma és de 
8.268 habitants (Idescat, 2020). En-
tre els anys 1995 i 2005 es va pro-

població, ja que al 1995 era aprox. 
de 3.000 habitants.

MAPES DE DIAGNOSI
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34.508 
Habitatges total
53,28 % plurifamiliars

71 habitatges buits registrats
(dades 2019)

3.032 
Habitatges total
16,51 % plurifamiliars
Sense dades habitatges buits 
registrats.

Eix QUALITAT URBANA

Santa 
Coloma de 

Cervelló

Sant Boi de 
Llobregat

Nombre HPO amb règim de 
protecció 2019:  
681 habitatges 
2,07 % HPO 

HPO de lloguer: 7,34% 
(6 habitatges)

Nombre HPO aconsruïts en el 
passat (de venda)
369 habitatges 
12,27 % HPO 

HPO de lloguer actuals: 0%

Segons el PTSH als dos muni-
cipis hi hauria uns 1.050 habi-
tatges amb règim de protecció 
(HPO). Tot i que actualment els 
habitatges HPO de Santa Co-
loma de Cervelló han subscrit 
aquesta condició i ja es troben 
al mercat lliure, per tant cal 
considerar els 681 HPO actu-
als només de Sant Boi de Llo-
bregat

2020: +79 habitatges protegits
2021: +100 habitatges dotacionals

Síntesi d’indicadors rellevants d’habitatge

Font: Memòria Social entorn Colònia Güell (en curs de redacció)

Pisos en venda

Pisos en lloguer

Cases en venda

Cases en lloguer

Font:
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44
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En ambdós municipis, l’esforç econòmic per accedir a l’habitatge és 
entre el 42-46%, superior a les mitjanes comarcals i metropolitanes

A cap dels 2 municipis no hi ha incidència de pisos turístics

A l’any 2019 hi havia un 681 habitatges HPO concentrats a Sant Boi 
de Llobregat. L’habitatge HPO en lloguer resta per sota les mitjanes 
comarcals i metropolitanes, tot i que el volum d’ajudes al lloguer 
s’ajusta a les mitjanes dels àmbits territorials. 

Colònia Güell:
307 habitatges
222 edificis
780 persones (any 2019)

Ciutat Cooperativa
3.300 habitatges
7500 persones (any 2019)

Santa Coloma nucli
1.800 habitatges
5.000 persones (any 2019)

INFORMACIÓ

DIAGNOSI TERRITORIAL ENTORN COLÒNIA GÜELL

Escala DIN-A1 1:3.000  DIN-A3 1:6.000



Taula 20. Proposta dels habitatges de solidaritat urbana segons el Pla Sectorial d’Habitatge   
SITUACIÓ INICIAL FINAL 1r QUINQUENNI

Municipis  
Estimació habitatges 

principals

Habitatges 
existents 

destinats a 
polítiques 

socials

Ratio 
d’habitatges 
destinats a 
polítiques 

socials

Projecció 
habitatges 
principals

Projecció 
habitatges 
existents 

destinats a 
polítiques 

socials

Nous 
habitatges 
destinats a 
polítiques 
socials a 

promoure 
durant el 

primer 
quinquenni

Objectiu 
solidaritat 
urbana del 

primer
quinquenni

(a) (b) (b/a) (a) (b) (c) [(b+c)/a]
Sant Boi de Llobregat 30.439 1.609 5,3% 31.179 1.553 1.003 8,2%

Santa Coloma de Cervelló 2.725 417 15,3% (*) 2.791 412 1 14,8%

FINAL 2n QUINQUENNI FINAL 3r QUINQUENNI

Municipis  

Projecció 
habitatges 
principals

Projecció 
habitatges 
existents 

destinats a 
polítiques 

socials

Nous 
habitatges 
destinats a 
polítiques 
socials a 

promoure 
durant el 

segon 
quinquenni

Objectiu 
solidaritat 
urbana del 

segon
quinquenni

Projecció 
habitatges 
principals

Projecció 
habitatges 
existents 

destinats a 
polítiques 

socials

Nous 
habitatges 
destinats a 
polítiques 
socials a 

promoure 
durant el 

tercer 
quinquenni

Objectiu 
solidaritat 
urbana del 

Pla

(d) (e) (f) [(e+c+f)/d] (g) (h) (i) [(h+c+f+i)/g]
Sant Boi de Llobregat 32.553 1.483 1.384 11,9% 33.902 1.414 1.287 15,0%

Santa Coloma de Cervelló 2.914 407 14 14,5% 3.035 401 40 15,0%

Municipis
1er 

quinquenni
2on 

quinquenni
3er 

quinquenni TOTAL
2019-2023 2024-2028 2029-2033

Sant Boi de Llobregat 1.003 1.384 1.287 3.674
Santa Coloma de Cervelló 1 14 40 55

Font: Elaboració pròpia Solucions Geogràfiques a partir de la Generalitat de Catalunya

Taula 24. Projeccions de llars segons projecció comarcal de llars escenari 2033
IDESCAT - PROJECCIONS DE LLARS ESCENARI 2033 A NIVELL SUPRAMUNICIPAL 
Llars projectades a 1 de gener segons l'escenari (base 2018) 2033 - Font: Idescat

Àmbit Base 2018 Escenari baix 2033 Escenari mitjà 2033 Escenari alt 2033
Escenari variant baixa 

població 2033 Creixement llars 2018-2033

Llars projectades 
2018 N % N % N % N % Baix Mitjà Alt

Variant baixa 
població

Baix Llobregat       313.119       356.385 12,14%       369.091 15,16%       382.223 18,08%       341.599 8,34%         43.266         55.972          69.104          28.480 
Àmbit Metropolità (RMB)    1.941.503    2.113.091 8,12%    2.190.040 11,35%    2.269.562 14,45%    2.051.879 5,38%       171.588       248.537       328.059       110.376 
Aplicant projecció comarcal
Sant Boi de Llobregat         32.405         36.339 12,14%         37.319 15,16%         38.264 18,08%         35.107 8,34%            3.934            4.914            5.859            2.702 
Santa Coloma de Cervelló            3.185            3.572 12,14%            3.668 15,16%            3.761 18,08%            3.451 8,34%               387               483               576               266 

2 municipis         35.590         39.911 10,83%         40.988 2,63%         42.025 36,16%         38.558 16,67%            4.321            5.397            6.435            2.967 
Aplicant projecció RMB
Sant Boi de Llobregat         33.986         36.745 8,12%         37.843 11,35%         38.898 14,45%         35.814 5,38%            2.760            3.857            4.913            1.828 
Santa Coloma de Cervelló            3.341            3.612 8,12%            3.720 11,35%            3.824 14,45%            3.520 5,38%               271               379               483               180 

2 municipis         37.326         40.357 7,51%         41.562 2,90%         42.722 28,91%         39.334 10,76%            3.031            4.236            5.395            2.008 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

Diagnosi social i territorial de l’entorn de la Colònia Güell

Eix BENESTAR

A la majoria dels habitatges promoguts com a HPO 

per la qual cosa, malgrat que a SCC s’hi van fer 
molts HPO, realment avui no compta amb un parc 
públic d’habitatge protegit.

Les projeccions de creació de noves llars es poden 
inscriure en unes forquilles que van:
- SBLL (de 2.760 a 5.859 noves llars)
- SCC (de 271 a 567 noves llars)
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Eix QUALITAT URBANA 

Una de les prioritats del PDU serà posar en valor el 
patrimoni, millorant els espais públics al seu voltant. 
Un tema clau serà també la cerca de mecanismes per 
poder-lo rehabilitar. 
En relació als teixits urbans existents, l’entorn de la 
Colònia es caracteritza per tenir una gran varietat de 
barris responent a diversos models urbans.
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Font: Elaboració pròpia
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Un entorn amb gran diversitat de models urbans
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Font: Elaboració pròpia a partir del Cadastre
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Eix PROSPERITAT 

Un dels objectius del PDU és la creació de més ac-
tivitat econòmica, revitalitzant un àmbit tan singu-
lar com el Recinte Industrial. Serà clau explorar 
nous models de producció amb alt valor afegit. Pro-
moure el coneixement i la innovació. Assegurar la 
sostenibilitat econòmica, i transitar des d’un model 
econòmic lineal a un de més circular.



GRAN POTENCIAL PER 
INCREMENTAR ELS VISITANTS 
LOCALS I INTERNACIONALS 
VINCULATS AL TURISME 
INDUSTRIAL I XARXA 
D’EDIFICIS DE GAUDÍ

Xarxes territorials existents i potencials

Models productius innovadorsEix PROSPERITAT

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MNACTEC
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Sistema de colònies industrials del Llobregat

Font: Elaboració pròpia
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Activitats econòmiques actuals al Recinte Industrial
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Eix CANVI CLIMÀTIC 

El PDU haurà de donar una resposta a la necessària 
restauració ecològica i funcional de les rieres, les 
quals avui en dia es veuen compromeses per els di-
versos obstacles existents (carreteres, ferrocarril, au-
tovies, TAV…). Les rieres tenen un paper com a poten-
cials corredors  biològics i com a elements drenants 
del territori (muntanya-Llobregat) amb capacitat per a 
millorar la seva funció ecològica i adequar als canvis 
del règim de pluges. Pel què fa als camps sobre el Vial 

a través de la potenciació del seus valors naturals, 
paisatgístics i socio-culturals.





Funcionalitat ecològica

Font: Elaboració pròpia
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Eix CANVI CLIMÀTICEix CANVI CLIMÀTIC

Risc d’inundabilitat

Passos inferiors sota les infraestructures. Font: MEDIS
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Delimitació dels parcs amb figures de protecció

Pla Especial d’Interes Natural (PEIN)

Xarxa Natura 2000

Àmbit de la diagnosi 

Elaboració pròpia a partir de les següents dades: Límits dels plans especials urba-
nístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona (DIBA 2019), Espais de la xarxa Natura 2000 (2019) i Espais inclosos en 
el Pla d’espais d’interès natural (2019)

Muntanyes 
de l’Ordal
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