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INTRODUCCIÓ 

• Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi 
Natural de Collserola (PEPCo)  

• Aprovat el 1987 

• Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 
  

• Objectius  

 

 

• Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (PEPNat) 

• Declaració Parc Natural (2010) 

• Avanç de Pla aprovat el 2014 

• Eina Multifuncional 

- Preservar els recursos naturals i l’equilibri ecològic  
- Serra de Collserola, zona de lleure i oci 



Definir i desenvolupar una proposta inicial d’una Eina 
Multifuncional que ajudi als tècnics del Parc Natural de la Serra de 

Collserola a gestionar i prendre decisions per determinar si una 
activitat és o no idònia per a realitzar dins l’àmbit del Parc i la 

capacitat del territori per acollir-la. 

 Esquema de l’estructura bàsica de l’Eina Multifuncional 
Font: Avanç del PEPNat 



PROJECTE 

• Generació del contingut de l’Eina Multifuncional 
• Utilització del Model Builder d’ArcGIS i scripts Python  

• Elaboració de diferents geoprocesos a partir de les capes d’informació 
disponibles d’acord amb els objectius del PEPNat i  la finalitat de l’eina 

 

 

• Aplicació d’escriptori per als usuaris 
• Desenvolupada amb Visual Basic 6.0, Map Objects i base de dades 

Access 

• Visualitzar les capes resultants i consultar-ne els atributs 

• Afegir una caracterització a l’activitat 

• Extreure un document Word (informe) 



Generació del contingut de 
l’Eina Multifuncional 

Model infraestructures 
 i subministraments 

Desenvolupament 
de 6 geoprocessos  



 

• Marc normatiu 

 

 

• Infraestructures i subministraments 

 

 

• Matriu ecològica 

 

 

 

• Capacitat d’acollida d’activitats 

 

 

• Presentació dels resultats en un àmbit geogràfic concret 

 

 

• Capacitat d’acollida d’activitats agrícoles 



[...] 

Model presentació  
dels resultats 



Exemples de presentació dels resultats en un àmbit geogràfic concret 



Aplicació d’escriptori  
per als usuaris 

• Caracterització de l’activitat 
 • Qüestions per valorar els 

efectes que pot comportar 
una activitat determinada 
independentment d’on es 
realitzi 
 
 
 

• Model territorial i ocupació 
del sòl 

•  Cicle de l’aigua 
• Ambient atmosfèric  
• Biodiversitat i permeabilitat 

ecològica 
• Residus 
• Mobilitat 
• Paisatge 

Caracterització de l’activitat 



• Visor cartogràfic 
 

• Visualitzar les capes 
resultants i consular els 
diferents atributs 
 
 

 
 

• Expedients 
georeferenciats 

• Límit del Parc 
• Marc Normatiu 
• Matriu ecològica 
• Infraestructures i 

subministraments 
• Mapa topogràfic de 

l’Alpina 

Visor cartogràfic 



Exemple de com funciona l’aplicació d’escriptori 



Exemple informe Word 



Exemple informe Word 



CONCLUSIONS 

• Consolidar conceptes / Python 
   

• Criteris de reclassificació provisionals 
  

• Model Builder: facilita la comprensió i permet 
actualitzar i modificar les capes d’informació 

  

• Relacionar la caracterització de l’activitat amb les 
capes participants en cada geoprocés  

  

• Cartografia que s'adeqüi als objectius i línies 
estratègiques del PEPNat 

 

• Vinculació amb l’aplicació de gestió d’expedients   

 




