Departament d’informació Urbanística

SISTEMA HIDROGRÀFIC.

SH
Clau incorporada al refós no descrita a les NNUU de PGM.
A Santa Coloma de Gramenet, correspon a aquesta zona l’àmbit delimitat pel curs hídric del Riu
Besòs i la seva llera, situat aquest en Sòl no Urbanitzable (SNU).
El PGM va deixar sense qualificar l’espai estrictament de la llera dels rius. Per tal de poder tancar el
sistema d’informació geogràfica, i considerant que per diferents lleis sectorials aquests espais són
de titularitat pública, s’ha creat aquesta qualificació.
La clau SH es troba dins la zona de Domini Públic Hidràulic (DPH) segon el Real Decret 638/2016
de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) aprovat
pel Real Decret 849/1986 d’11 d’abril, el Reglament de Planificació Hidrològica aprovat pel Real
Decret 907/2007 de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals
ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals.
La competència d’aquesta zona és de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest organisme va
autoritzar la creació del anomenat “Parc Fluvial del Besòs” condicionat al compliment de tres plans
específics: Un Pla d'usos; un Pla d'explotació i manteniment i un Pla d'emergència del parc.
La Diputació de Barcelona gestiona integralment el Parc Fluvial del Besòs mitjançant la seva
“Oficina Tècnica d'Acció Territorial de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals”, a partir de les
determinacions d’aquests tres plans, així com, segons l'establert al Conveni de col·laboració per a
l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs. Aquest es
distribueix en tres grans zones amb diferents finalitats de gestió: la zona d'ús públic, les zones
humides i la desembocadura.
Definicions:
• Zones humides: Al llarg dels primers 3 quilòmetres i escaig del Parc, des del Pont de Montcada
al municipi de Montcada i Reixac, fins al Pont de la Pota Nord del municipi de Santa Coloma de
Gramenet, es troba envoltat de zones de prat fluvial, platges, illes, meandres i de 60 parcel·les
de zones humides.
• Zona d'ús públic: A la següent zona del Parc Fluvial del Besòs, des del Pont de la Pota Nord de
Santa Coloma de Gramenet fins al Pont del Ferrocarril a Sant Adrià de Besòs, uns 5
quilòmetres de llera, la vegetació a ambdós marges està formada majoritàriament per gespa,
unes 22 hectàrees, i és accessible pels usuaris mitjançant rampes i escales d'accés. Des
d'aquests accessos primer s'arriba a una franja asfaltada per permetre el pas de bicicletes i
persones, així com vehicles de serveis, i abans d'arribar al curs hídric hi ha una àmplia franja de
gespa trepitjable.
• Desembocadura: La darrera zona del Parc és la desembocadura, un espai estratègic pel seu
interès ecològic i paisatgístic que abasta els darrers centenars de metres del riu i restringida a
l'ús públic.
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Usos admesos.
El Pla d'Usos del Parc Fluvial del Besòs és el document que regula les activitats que s'admeten a la
Zona d'ús públic del parc, els horaris d'obertura i el control de l'accessibilitat en els accessos.

Usos admesos en la zona d’ús públic del Parc:
El pla defineix els usos admesos a les 22 hectàrees de gespa trepitjable i al viari asfaltat que es
desenvolupa al llarg de gairebé 5 quilòmetres a ambdós marges del parc.
• A la zona de gespa s'hi admeten en general totes aquelles activitats d'oci i esbarjo en concepte

individual o en grups, sempre que no provoquin interferència entre els ocupants ni condicionin
l’ús lliure de la resta d’usuaris del parc i siguin compatibles amb el manteniment de la vegetació
i les instal·lacions.

• Al viari asfaltat s'hi admet el passeig a peu i en bicicleta, sempre que es faci per l’interior del

carril bici, adequant la velocitat a l’espai, sense superar mai els 20km/h. L'amplada del marge
esquerre permet que la circulació en bicicleta es faci per un carril segregat degudament
senyalitzat, per garantir la seguretat de tots els usuaris.

• Els gossos i d’altres animals domèstics amb finalitat de companyia (com els gats o les fures)

han d’anar sempre lligats, amb la corretja corresponent (no extensible de més de 1,5m, si és un
gos dels considerats potencialment perillosos), han de dur collar, i la placa identificativa censal
de l’any en curs que els hagi proporcionat l’Ajuntament

Usos no admesos en la zona d’ús públic del Parc:
• No s'admet el bany al riu ni cap ús ni activitat que comporti un contacte amb la làmina

d'aigua. També pels animals domèstics.

• No s'admeten vehicles a motor tret dels emprats en les tasques de manteniment i dels vehicles

d'emergència que puntualment hagin d'accedir al parc.

• No s’admet la circulació de bicicletes fora del carril bici a excepció del marge dret que hauran

de circular per la pista asfaltada adequant-se a la velocitat dels vianants i tenint cura de la seva
seguretat, donat que comparteixen espai.

• No s'admeten competicions esportives, concerts, fires o activitats multitudinàries.
• No s’admet la manipulació a cap element vegetal o faunístic del parc fluvial, incloses les

operacions de retirada de terres o creació de forats. Llevat de les operacions de manteniment
de l’espai públic efectuades pel personal autoritzat. Ni plantar cap tipus de vegetal en el parc
llevat de les efectuades pel personal del servei de manteniment de l’espai públic. Tampoc
l’alliberament de cap espècie animal, sense autorització.
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• No s’admet l’abocament de cap tipus de líquid, ni residu, ni substància en general en cap punt

del Parc.

• No es permet la fixació de pancartes, cartells o cap tipus d’anunci o propaganda en els

elements en els murs d’endegament, ni en els elements vegetals o informatius. Tampoc
realitzar grafits, pintades i d’altres conductes d’embrutiment i desmillora que poden devaluar el
patrimoni públic.

• En el parc, no s’admet la pertorbació de la tranquil·litat de la resta d’usuaris per exemple, per

l’ús abusiu d’aparells/instruments de música.

• No és permès fer foc per qualsevol mitjà i ús, ni l’ús de material pirotècnic o combustible. Es

podran permetre actes pirotècnics amb autorització prèvia. Específicament, no s’admet l’ús de
cap tipus de barbacoa.

• Es prohibeix realitzar jocs que impliquin apostes amb diners o béns.
• No és permès de manera general alimentar els animals presents al Parc, en especial als porcs

senglars i d’altres animals salvatges.

• Resta prohibit l’ús del parc com a zona de pícnic quan es tracti d’una activitat de més de 15

persones, així com quan comporti l’ús d’elements auxiliars (taules, ombrel·les, carpes...).

• És prohibida en tot el Parc, la celebració d’espectacles o activitats d’afluència multitudinària. En

concret, no és permès cap celebració que comporti la concentració de persones per a beure,
sentir música,...sense autorització. Resta especialment prohibit el consum de begudes
alcohòliques i/o d’altres substàncies tòxiques a l’espai quan pugui alterar greument la
convivència ciutadana o quan el consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans
o en convidi a l’aglomeració. Igualment, no s’admet la pràctica de competicions esportives
espontànies o no, no autoritzades, així com els entrenaments esportius que pertorbin els drets
de la resta d’usuaris o posi en risc la seva integritat física.

• No s’admet la circulació de vehicles a motor a excepció dels necessaris pel manteniment i

explotació del parc, o dels autoritzats de forma expressa. Hauran d’anar identificats de forma
visible i no podran circular a més de 20 km/h. Queden excloses de la prohibició les bicicletes
amb pedaleig assistit i els vehicles individuals de persones amb mobilitat reduïda. Els ginys
elèctrics, si circulen pel parc ho hauran de fer en les mateixes condicions de les bicicletes. Els
patins, els patinets, els monopatins, i les bicicletes i tricicles d’infants, poden circular per fora
del carril bici però adequant-se a la velocitat normal d’un vianant i preferentment pel costat del
mur.

• Queda prohibida la venda ambulant.
• En general, queda prohibit elevar globus aerostàtics, o qualsevol pràctica de vol, pròpia o a

través d’aparells o enginys que puguin sobrevolar la zona de parc, sense autorització. En
particular no s’admet la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes que puguin posar
en perill la integritat dels béns, instal·lacions o de la resta d’usuaris sense autorització i només
en zones específiques. Es vetllarà per no sobrepassar l’alçada de mur per evitar envair a la
trama urbana (estels, drons...)
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• Resta prohibit oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis

sexuals retribuïts. Igualment resta prohibit mantenir relacions sexuals a l’espai lliure d’ús públic.

• Queda prohibida l’acampada en tot l’àmbit del Parc.
• En cap cas s’admetrà cap ús que comporti la instal·lació de cap infraestructura amb un temps

de desmuntatge superior a 2 hores (temps mínim d’avís d’alerta).

• No és permès cap ús privatiu de l’espai.
• En relació a la zona d’ús restringit, aquest es refereix només al vial de terra, la franja de l’entorn

de les parcel·les de wetlands queda exclosa de cap ús. (a excepció de l’ambiental o de recerca
que sigui autoritzat).

• Pel que fa a la Desembocadura i la futura zona de refugi del marge dret, queda exclòs cap ús

que no sigui autoritzat expressament.

• El parc fluvial queda subjecte a les ordenances de civisme o de neteja dels seus municipis, així

com de les de tinença d’animals domèstics.
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