LÍNIES ESTRATÈGIQ
QUES Pa
arc de la
a Serralad
da Litora
al 2016-2
2019
Programa: 1. Co
onservació
1 Finalització i de
esplegament del Pla de cconservació del
d Parc
Interlocutors
Cons
sorci del Parc de la Serralada Litorral: Diputació
ó de Barcelona, Ajuntameents del parc
c,
Unive
ersitats i Cen
ntres de Recerca, entitatss conservació
Desccripció
 El Consoorci del Parc de la Serralada Litoral va
v iniciar la fa
ase I de receerca d'informació
de base per al Pla de
e Conservacció en el marc
c del Pla de Seguiment dde Paràmetre
es
Ecològiccs l'any 2004.
 La fase 2 de recopilaació d'estudiss de conservvació i integra
ació de la infformació s'ha
a
iniciat l'a
any 2010 i la fase 3 de dia
agnosi de l'e
estat de cons
servació s'esttà desenvolu
upant
al llarg de 2011-2012
2.
 El repte per al proper mandat és disposar del document-m
memòria del pla de
Conservvació del Parc
c i desenvolu
upar paral·le
elament les actuacions dee conservació
definidess al pla. Els estudis
e
i treb
balls de base
e realitzats pe
el parc, el treeball en el Pla de
Conservvació de Montseny i la rel ació d'eleme
ents prioritaris elaborada per l'OTPAT
T són
elementss clau en la redacció
r
i exxecució en el proper mandat del Pla dde Conservació.
 El procéss de redacció del Pla de Conservacióó implica la participació
p
dde Diputació de
Barcelon
na, Ajuntame
ents del parc , Universitats
s i Centres de
d Recerca i entitats
conserva
ació
 L’objecttiu per al ma
andat 2016-2
2019 és fina
alitzar la fase 4 de redaccció del Pla de
Conserv
vació del pa
atrimoni natu
ural (pla d'a
actuacions, pla
p de segu
uiment i pla
d'avalua
ació)
 Complementàriame
ent, es treba
allarà per a participar
p
en
n els conven
nis conjunts
s de
Diputació per als es
studis de se
eguiment de
e paràmetres
s ecològics que es
contracttaran per al conjunt de parcs de la XPN.
Programa: 1. Co
onservació
2 Reccuperació i im
mpuls de l’ac
ctivitat ramad
dera per al desenvolupam
ment de la geestió forestal del
parc
Interlocutors
Cons
sorci del Parc de la Serralada Litorral: Diputació
ó de Barcelona, Ajuntameents del parc
c,
pasto
ors i propieta
aris
Desccripció
 El Consoorci del Parc de la Serralada Litoral va
v iniciar l’any
y 2011 un prrojecte
d’actuaccions mitjança
ant el conven
ni La Caixa-D
Diputació de Barcelona pper a facilitarr la
implanta
ació de ramatts al parc (de
esbrossada sectors
s
rama
aders del parrc i instal·lació de
tancats i abeuradors per al ramatt).
 L’any 20012 s’acorda la pastura d e franges dee prevenció d’incendis
d
am
mb el pastor de
Can Boq
quet i s’instal·len els tanccats a la finca
a del Vedat (Teià) i Sant Bartomeu (L
La
Roca del Vallès).
 L’any 20015 s’encarreega la redaccció del Pla dee gestió de pastures
p
del parc al Centtre de
la propie
etat forestal de
d Catalunya
a amb l’objec
ctiu de condu
uir tècnicameent l’activitat
ramaderra del parc.
 L’objecttiu per al maandat 2016-22019 és imp
plantar la rottació de passturatge pels
diversos
s sectors de
el parc i incrrementar i coordinar
c
el nombre de pastors que
realitzen
n activitat ra
amadera seg
gons el Pla de gestió de
e pasturatgee amb la
implicac
ció de l’Asso
ociació de p
propietaris. És rellevantt l’acció divvulgativa i
pedagòg
gica que es realitzarà a
amb aquesta
a actuació.
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Programa: 1. Conservació
3 Impuls de la gestió de la biomassa del parc com a combustible sostenible i de proximitat
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Associació de propietaris, consumidors públics i privats
Descripció
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral inicia l’any 2011 en coordinació amb
l’Oficina de Prevenció d’incendis de la Diputació de Barcelona un programa de suport
a ajuntaments per a l’assessorament tècnic i finançament en la instal·lació de calderes
de biomassa en equipaments públics
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral inicia l’any 2011 en coordinació amb
l’Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona una programa de subvencions
de suport en la instal·lació de calderes de biomassa a propietaris del parc
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral impulsa l’any 2013 la generació de
microempreses de gestió de biomassa entre els propietaris de l’Associació de
Propietaris del parc.
 L’objectiu per al mandat 2016-2019 és consolidar la generació i el consum de
biomassa del parc com a biocombustible (acompanyament tècnic i econòmic en
la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics i privats) i
facilitar la implantació de centres de tractament de la biomassa amb la
implicació de l’Associació de propietaris.

Programa: 2. Foment del desenvolupament i de la participació
4 Impuls de l’Associació de Propietaris Forestals del parc
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
ADF, Associacions de propietaris forestals municipals, centre de la Propietat Forestal
Descripció
 La Diputació de Barcelona va redactar el Pla de gestió forestal del parc, pla base per a
la gestió forestal del Consorci l’any 2005.
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va iniciar contactes amb l’OTPMIF per a la
creació de l’Associació de Propietaris Forestals del parc i va iniciar la presentació del
projecte als Ajuntaments del Consorci i a les associacions de propietaris forestals
municipals existents l’any 2010.
 L’objectiu per al mandat 2016-2019 és ampliar l’Associació de propietaris
forestals del Parc mitjançant convenis amb els ajuntaments, redactar el pla marc
de gestió forestal en base al pla existent, facilitar el contacte de l’Associació amb
les administracions implicades en la gestió forestal (CPF) i dinamitzar
l’atorgament de subvencions per a treballs forestals.
 Referent al manteniment de camins, es preveu l’aprovació del Pla de
manteniment de camins del parc, així com del Pla de manteniment
d’infraestructures (tanques, cadenats), en coordinació amb els ajuntaments.
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Programa: 2. Foment del de
esenvolupam
ment i de la participació
ó
5 Din
namitzar la no
ova oficina del
d parc a Ca
an Magarola com a centre
e d’informac ió del parc
Interlocutors
Cons
sorci del Parc de la Serralada Litorral: Diputació
ó de Barcelona, Ajuntameents del parc
c,
Unive
ersitats i Cen
ntres de Recerca, entitatss conservació
Desccripció
 El Consoorci del Parc de la Serralada Litoral va
v iniciar la re
ecerca de noova seu l’any
y
2009, se
eleccionant l’equipament de Can Mag
garola d’entre
e les proposttes de seu dels
ajuntame
ents del parc
c.
 El Consoorci del Parc de la Serralada Litoral amb
a
el suportt tècnic i ecnnòmic de
Diputació
ó de Barcelo
ona realitza o
obres de con
ndicionamentt de Can Maggarola entre 2011
i 2015. El
E trasllat d’officina es prog
grama per a principis de l’any 2016.
 L’objecttiu per al maandat 2016-22019 és dinaamitzar la nova oficina del parc a Can
C
Magarolla com a cen
ntre d’inform
mació del pa
arc, desenvolupant un espai
d’expos
sició informa
ativa del parrc , un punt d’informació i un itinerrari de visita
a del
parc
Programa: 2. Foment del de
esenvolupam
ment i de la participació
ó
6 Imp
puls del pla de
d foment so
ocioeconòmicc del parc
Interlocutors
Cons
sorci del Parc de la Serralada Litorral: Diputació
ó de Barcelona, Ajuntameents del parc
c,
Conssells Comarcals del Vallès Oriental i d
del Maresme
e, Consorcis de promocióó turística, en
ntitats
de de
esenvolupam
ment del territtori
Desccripció
 La Diputa
ació de Barc
celona va ini ciar el Programa Parc a Taula com a eix de fom
ment i
onòmica a parcs
desenvolupament de l’activitat eco
p
de la XPN. El Progrrama Parc a Taula
va comen
nçar a desen
nvolupar-se a
al Parc de la Serralada Litoral l’any 20007.
orci del Parc de la Serrala
h iniciat treb
balls amb el Consell Com
marcal
 El Conso
ada Litoral ha
del Maresme per a la
a definició d
d’un Pla de desenvolupa
d
ament del paarc que inclo
ogui la
descripció
ó de l’estat actual de l’a
activitat econòmica al parc,
p
la diagnnosi i la pro
oposta
d’actuacio
ons per al de
esenvolupam
ment.
orci del Parc
c de la Serrralada Litora
al ha plantejjat el suportt de Diputac
ció de
 El Conso
Barcelona
a en la redac
cció dels pla ns de desenvolupament dels parcs dde la XPN.
andat 2016--2019 és de
esenvoluparr la generacció de productes
 L’objectiiu per al ma
identifica
adors del territori:
- Recerca de
e sinèrgies amb el Consorci DO Alella (conven
ni actuacion
ns
conjuntes))
-Foment de
e productes elaborats al
a parc: viticultura, apicu
ultura,
elaboració
ó de làctics ((agrobotiga i marca pro
oducte Parc Serralada
Litoral)
- Generació de xarxa de
e productorrs i elaborad
dors del parcc
- Millora del patrimoni c
cultural i his
stòric del Pa
arc
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Programa: 3. Ús social
7 Aprovació de les Ordenances d’Ús Públic. Desenvolupament del marc de treball per a
l’activitat BTT organitzada
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Assemblea d’Entitats del parc
Descripció
 El Pla d’Ús públic del parc integra una proposta d’ordenances d’ús públic. Aquestes
ordenances es poden utilitzar com a criteri interpretatiu de l’enfocament de l’ús públic al
parc, però per tal que tinguin efectivitat reguladora, cal associar-hi un règim
sancionador i la seva aprovació per tots els ajuntaments
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va iniciar l’any 2009 un treball amb
l’Assemblea d’Entitats del parc per a l’acord i adaptació de les ordenances d’ús públic
del Pla d’ús Públic, segons l’encomana dels ajuntaments del parc.
 El Consorci del Parc de la Serralada Litoral preveu l’inici d’un pla de participació per a
finalitzar el procés d’acord de les ordenances amb l’Assamblea d’Entitats del parc.
 La Diputació ha previst la realització d’un estudi jurídic, per definir el full de ruta per
dotar d’ordenances als parcs dotar-les d’un règim sancionador i definir els tràmits
necessaris per fer vigents les ordenances.
 L’objectiu per al mandat 2016-2019 és aprovar les ordenances d’ús públic
conjuntament amb la modificació del Pla Especial i aprovar el marc de treball
amb les entitats ciclistes del parc (cartografia de l’activitat BTT organitzada al
parc i manual de bones pràctiques).
Programa: 3. Ús social
8 Impuls del programa d’educació ambiental i desenvolupament del pla director d'itineraris
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Assemblea d’Entitats del parc.
Descripció
 El Pla d’Ús públic del parc integra una proposta de Pla Director d’itineraris del parc. El
Consorci ha iniciat la redacció del Pla director d’itineraris del parc l’any 2010, en
coordinació amb els ajuntaments del parc i l’assemblea d’entitats del parc. Es finalitza i
presenta el projecte l’any 2011.
 El Consorci inicia l’any 2014 la definició del Programa d’educació ambiental, involucrant
ajuntaments, entitats i equipaments concessionats del parc.
 L’objectiu per al mandat 2016-2019 és finalitzar el document del Programa
d’educació ambiental i iniciar les actuacions derivades del programa.
 Complementàriament, l’objectiu és el desenvolupament del Pla Director
d’itineraris, en coordinació amb els ajuntaments referent a la iniciativa de nous
itineraris.
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Programa: 4. Ac
ctivitats gene
erals
9 Vettllar per la revisió i aprova
ació del Pla e
especial de protecció del medi naturaal i del paisa
atge
de la Conreria-Sa
ant Mateu-Cé
éllecs,
Interlocutors
Cons
sorci del Parc de la Serralada litora
al: Diputació de Barcelon
na, Ajuntameents del parc,
Depa
artament d’Ag
gricultura, De
epartament d
de Territori, Assemblea d’entitats deel parc


L’espai del PEIN de La
L Conreria-S
Sant Mateu-Céllecs apro
ovat el 1992 corresponen
nt a la
superfície
e total inicial de 4.396 he
ectàrees, perrtanyents a 14 municipis de les coma
arques
del Maressme, el Vallè
ès Oriental i e
el Barcelonè
ès.
a especial d
de protecció
ó del medi natural i deel paisatge de
d La
 Posteriorrment, el Pla
Conreria--Sant Mate
eu-Céllecs (Resolució MAH/1686
6/2004; DO
OGC 4154
4 del
15/06/200
04), va delim
mitar i ajusta
ar l’àmbit de l’espai PEIN
N fins a les 44.710,5 hecttàrees
nts d’ordena
actuals, i va establir els
e instrumen
ació i gestió d’aquest
d
esppai. L’òrgan gestor
g
de l’espai és el Conso
orci del Parcc Serralada Litoral
L
(amb l’excepció deel terme mun
nicipal
de Badalo
ona i Tiana)..
andat 2007-2
2011, el Con
nsorci va esttablir com a objectiu la posada en marxa
m
 En el ma
formalme
ent del proc
cés d’amplia
ació de l’esp
pai. Al llarg del 2008 ttots els mun
nicipis
inclosos en
e el projectte d’ampliaciió van aprov
var propostes
s relatives alls seus resp
pectius
àmbits, confegint
c
un
na proposta
a comuna d’àmbit,
d
i el Consorci va fer arrib
bar al
Departam
ment de Medi Ambient i H
Habitatge la voluntat
v
d’am
mpliar l’espai protegit.
013 es pres
senta al Go
overn de la
a Generalita
at de Cataluunya la me
emòria
 L’any 20
d’ampliacció de l’EIN, que s’ ap rovar el 9 d'abril
d
de 20
013 establinnt l'ampliació
ó d'un
57,41% de
d la superfíc
cie del Parc d
de la Serrala
ada Litoral, que
q s'inclou ddins l'espai del
d Pla
d'espais d´interès na
atural (PEIN)) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs
M
s, situat enttre les
comarque
es del Vallè
ès Oriental i el Mares
sme. El Go
overn incorppora 2.700 noves
hectàreess a les 4.700 actuals, d
de manera que la superffície protegidda serà de 7.400.
7
L'ampliacció, que incorpora sectorss adjacents d'alt
d
valor na
atural, ecològgic i social, respon
a la dema
anda del terrritori.
andat 2016-2
2019 és des
senvolupar la revisió i aaprovació del Pla
 L’objectiiu per al ma
Especial de `protecc
ció del med
di natural i del
d paisatge de La Conrreria-Sant MateuM
Céllecs, revisant la
a normativa actual del Pla Especial i incorp
porant els sector
s
d’amplia
ació del PEIN. En el pe
eríode de trransició, caldrà garantiir l’informe previ
del parc en el sectorrs d’ampliac
ció per a acttivitats regu
ulades al Plaa Especial.
Programa: 4. Ac
ctivitats gene
erals
10 De
esenvolupam
ment de la prrojecció euro
opea del Parc
c (a través de projectes LLIFE, de la
Fundación Biodivversidad i d’in
ntercanvi am
mb altres parc
cs de gestió de
d l'ecosisteema litoral
meditterrani)
Interlocutors
sorci del Parc de la Serralada litora
al: Diputació de Barcelon
na, Ajuntameents del parc,
Cons
entita
ats del Territo
ori, ens gesto
ors de parcss europeus



La Diputa
ació de Barc
celona assesssora l’any 2015
2
el Cons
sorci del Parrc de la Serrralada
litoral en el desenvolu
upament projjecció europea Parc.
andat 2016-2
2019 és desenvolupar la projecció exterior del parc
L’objectiiu per al ma
a través d’un proje
ecte LIFE/F undación Biodiversida
B
ad amb la col·laborac
ció de
Diputació
ó de Barcellona i europ
pea Parc i l’impuls de l’intercanvi amb un pa
arc de
gestió d’’ ecosistema
a litoral med
diterrani

Alella
a, 28 d’abril de
d 2016
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