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Expedient 2200/14, Modificació puntual del Pla General metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola, i  

Expedient 2199/14, Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 

Collserola.  

 

 

AL CONSELL DE L’ÀREA METROPOLITANA 
 

La, major d’edat, amb DNI, en nom i representació de la ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL SECTOR VALLBONA TORRE BARÓ TRINITAT, SECCIÓ TORRE 
BARÓ NIF, de la que és Presidenta, assenyalant com a domicili a efectes de 

notificacions el carrer ESCOLAPIO CANCER, número 1 de Barcelona (CP08033), 

davant l’AMB compareix i atentament EXPOSA: 

 

I.- Que ha estat publicat en data 8 d’agost de 2018 Anunci de l’acord del 

Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 24 de juliol de 2018 

d’aprovació inicial del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 

Natural de la Serra de Collserola, i de la Modificació puntual del Pla General 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, pel qual s’exposa 

l’expedient a informació pública pel termini de 3 mesos. 
 
II.- Que havent-se publicat el 4 de desembre de 2018 Anunci de l’acord del 

Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 27 de novembre de 

2018, d’ampliació del termini d’informació pública del Pla Especial de protecció del 

medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, i de la 

Modificació puntual del Pla General metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra 

de Collserola fins el dia 10 de gener de 2019, procedeixo a formular escrit 

d’AL·LEGACIONS que deixo articulades en base als següents arguments i 

consideracions: 
 

 PRIMERA.- IMPROCEDÈNCIA DE LA SUPRESSIÓ DE L’EQUIPAMENT DE 
NOVA CREACIÓ D’ÀMBIT LOCAL SITUAT AL TURÓ D’EN MANYOSES. 
NECESSÀRIA CONSIDERACIÓ DEL SEU REUBICAMENT.- 
 
 Breu referència al règim jurídic territorial urbanístic dels equipaments 
situats a la Serra de Collserola. 
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 1.- Si bé els terrenys de la Serra de Collserola varen ser incorporats dins l’àmbit 

del PGM de 1976, aquest espai es troba regulat pel Pla Especial d’Ordenació i 

Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), com a instrument específic 

aprovat l’any 1987. 

 

 2.- El PEPCo, com a pla especial urbanístic de desenvolupament de l’àmbit del 

parc forestal de Collserola, respecta tant la classificació com la qualificació establerta 

en seu de planejament general pel PGM. Pel que fa a les àrees qualificades 

d’equipaments i sistemes de serveis tècnics, van ser objecte d’un cert tractament 

ateses les determinacions de caràcter paisatgístic que es fixen al PEPCo. 

 

 3.- En data 20 d’abril de 2010, el Govern va aprovar definitivament el Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 de 12-05-2010) que va 

qualificar la major part de l’àmbit de Collserola com a sistema d’espais oberts. Les 

normes d’ordenació territorial, en el seu article 2.11, permeten l’autorització 

d’edificacions, instal·lacions i infraestructures dins la xarxa d’espais oberts en els 

següents termes: 

 
“Article 2.11 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts  

1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 

infraestructures en els espais oberts els següents:   

a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic;   

b) que siguin d’interès públic.  

Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i 

duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió 

específica de l’actuació. 

2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la 

reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a 

l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva 

inserció territorial i paisatgística.  

3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els 

diferents tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la 

legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en 

funció dels seus efectes i objecte:  

A. Aquelles que aporten qualitat i valor afegit al medi natural, agrari i paisatgístic  

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les 

masies incloses als catàlegs de masies i cases rurals, les edificacions i instal·lacions pròpies de 

l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural i les 
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instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. També es 

consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les activitats agràries intensives que 

formen part de l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i 

contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.  

B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic  

No contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions 

sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a activitats 

agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran i altres 

edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es 

tracta d’activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en 

el tipus A.  

C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent  

Comprèn les infraestructures i equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi 

rural, entre els quals, i als efectes de les determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: 

infraestructures lineals (C1) com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres elements 

significatius; elements d’infraestructures (C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de 

telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, plantes de tractament de 

residus, i altres elements, així com elements d’equipament públic que la legislació urbanística 

no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i d’altres. 

[...]” 

 

 4.- Posteriorment, l’espai va passar a rebre la consideració de Parc Natural de 

conformitat amb el Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 146/2010, de 19 

d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves 

naturals parcials de la Font Gorga i de la Rielada-Can Balasc, que en relació als 

equipaments estableix el següent (article 5.2): 

 
“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 que estableix el 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 que defineixen els articles 3, 4 i 6.” 

 

 5.- Cal complementar aquesta disposició amb l’article 6.8 del mateix decret, 

que ens diu: 
“6.8 S'admeten 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'han 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.” 

 

 Les propostes de PEPNat i MPGMCo aprovades inicialment. 
Improcedència de la proposta de supressió indiscriminada de totes les reserves 
d’equipaments no desenvolupats 
 
 1.- La proposta de MPGMCo aprovada inicialment, objecte de les presents 

al·legacions, determina la supressió de totes les reserves d’equipaments no executats 

en l’àmbit del Parc Natural, que passen a qualificar-se amb la  flamant clau 29 co, 

Sistema de parc forestal de Collserola, predominant en l’àmbit del Parc. 

 

 2.- A aquest respecte, la memòria de la MPGMCo expressa el següent: 
“En coherència amb les determinacions del PTMB i el Decret de Parc Natural esmentades, i 

d’acord amb l’objectiu de la MPGM de minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures 

de Collserola, es proposa eliminar totes les reserves d’equipaments no desenvolupades de 

l’àm-bit del Parc Natural de la Serra de Collserola, incorporant els sòls al sistema de parc 

forestal de Collserola; amb excepció de la reserva corresponent al futur Centre d’acollida 

d’animals de com-panyia de Barcelona, que es manté atès que el seu desenvolupament ja està 

previst per la MPGM per a la implantació del CAACB, aprovada recentment.” 

 

 3.- Veiem com es pretén justificar una supressió indiscriminada de totes les 

reserves d’equipaments no executats en un suposat exercici de “coherència” amb les 

determinacions territorials i igualment les estipulacions fixades al Decret de declaració 

de Parc Natural, malgrat, com hem vist, en cap cas aquests instruments estableixen 

directrius en aquest sentit. Aquesta mesura suposa una actuació arbitrària, del tot punt 

desproporcionada i mancada de motivació. 

 

 4.- Certament, aquests instruments condicionen les previsions d’equipaments 

fixades al PGM per a l’àmbit de Collserola. Així, caldrà aplicar el règim urbanístic del 

sòl no urbanitzable i, de la mateixa manera, ponderar la compatibilitat de l’equipament 

amb els valors i la funcionalitat que han motivat un règim d’especial protecció.  

 

 5.- Ara bé, en cap cas es pot entendre que el PTMB i el Decret de declaració 

de Parc Natural permeten justificar, per sí sols i en els estrictes termes de mera 

“coherència” normativa que es reflecteixen a la memòria, l’aniquilament absolut i sense 

pal·liatius de totes les reserves d’equipaments establertes al PGM per a l’àmbit de 
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Collserola. I encara menys, cal afegir, en un context metropolità com el que defineix el 

Parc de Collserola, ostentant una centralitat que afecta molt diverses situacions en els 

espais perimetrals.  

 

 6.- En efecte, aquesta supressió de màxims s’ha abordat des d’una òptica 

estrictament endògena, “de portes endins el Parc”, donant l’esquena al fet que la seva 

situació, el seu entorn, la fa susceptible de condicionar, fins i tot severament, la 

previsió d’equipaments de certes àrees periurbanes adjacents al Parc. En aquest 

sentit, és prou significativa l’absoluta manca d’estudis justificatius que permetin 

certificar que, certament, ens trobem davant de reserves que han deixat de tenir la 

seva potencial funcionalitat en els termes fixats al PGM, o que han deixat de ser 

necessàries. 

 

 7.- En conseqüència, eliminar totes les reserves d’equipaments, en els termes 

que es proposa, suposa una actuació arbitrària generadora d’indefensió, que conculca 

el principi de sotmetiment a la llei i al Dret de tota actuació administrativa, ex articles 

9.3, 24 i 103.1 CE, amb una evident manca de motivació que suposa una infracció de 

l’article 35.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, el que podrà comportar la nul·litat de ple Dret de la 

MPPGMCo, de conformitat amb l’apartat segon de l’article 47 de la Llei 39/2015. 

 

 .- Supressió de l’equipament de nova creació d’àmbit local situat al Turó 
d’en Manyoses. Agreujament del desequilibri d’equipaments de Torré Baró. 
Consideració del seu reubicament.-  
 
 1.- Torre Baró és un barri amb una mancança estructural d’equipaments, 

especialment al sector 3 (sector delimitat a la MPGM de 2003 de l’àmbit de Torre 

Baró), que és, precisament, el sector que confronta més amb Collserola, entrat a la 

muntanya.  

 

 2.- Es tracta d’un barri amb pocs equipaments executats, trobant-se en una 

situació d’evident desequilibri en relació amb d’altres barris de Barcelona. Des 

d’aquesta perspectiva, la supressió de la reserva per a equipaments al barri de Torre 

Baró suposa agreujar encara més una situació de dèficit estructural d’equipaments que 

no sembla preocupi a cap de les administracions implicades. 
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 3.- Així, cal posar de manifest la incoherència que suposa motivar la 

desafectació en buscar millorar la connexió biològica (en aquest sentit, el plànol 10. 

Factors biòtics: connectivitat ecològica del Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge del parc natural del parc de Collserola el fixa com a Punt problemàtic) 

quan, precisament en no haver-se executat, en cap cas la reserva d’equipaments 

vigent ha pogut generar aquesta problemàtica. Contràriament, mitjançant la inclusió de 

l’edificació al Catàleg de masies i cases rurals (codi B.018), i el manteniment de l’ús 

actual sí resulta incompatible amb la voluntat de millorar la connectivitat biològica i la 

millora paisatgística. Per tant, la motivació de la desafectació de la reserva 

d’equipament s’entén inconsistent. 

 

 4.- Cal fer notar, en aquest punt, que no existeix en aquesta al·legació cap 

voluntat de perjudici a les finques afectades per la reserva d’equipaments al Turó d’en 

Manyoses. Es volen posar en conflicte els motius i els criteris esmentats per l’AMB a 

l’hora de descartar les reserves d’equipaments del Parc Natural amb la realitat existent 

en aquest punt, i en tot cas posar de relleu la manca estructural d’equipaments 

d’aquest barri, que creiem no pot prescindir de les reserves projectades amb 

anterioritat al mpgm-co. 

 

 5.- En qualsevol cas, la pròpia memòria considera la necessitat de valorar 
traslladar les reserves d’equipaments fora del Parc. (Diagnosi del Planejament 

general vigent, pàg. 137): 

  
“Sistemes d’equipaments, serveis tècnics i cementiris: 

El PGM reserva en l’àmbit del Parc 542 ha per als sistemes d’equipaments, serveis tècnics i 

cementiris. En relació amb aquestes reserves, cal tenir en compte les consideracions següents: 

- Molts d’aquests sòls són camps de conreu o zones forestals que per la seva situació 

tenen un valor estratègic com a espais de transició entre la ciutat i el Parc (qüestió no 

resolta a Collserola). 

- No han estat desenvolupats ni és previsible el seu desenvolupament 40 anys després 

de l’aprovació del PGM. 

- Formen part de les previsions a llarg termini del PGM, que se sustentaven en els elevats 

índex de creixement i en la conjuntura dels anys 70. En el cas dels cementiris, la reserva de sòl 

està clarament sobredimensionada, atès el canvi de tendència actual 

cap a la incineració. 

 

 

- En el sistema de parc forestal s’han implantat diversos equipaments i serveis tècnics. 

Per tant, una part dels equipaments i serveis tècnics previstos en l’àmbit de Collserola 
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ja s’han materialitzat. 

- L’afectació com a sistema dels sòls qualificats com a equipaments, serveis tècnics i 

cementiris fa que els usos en aquests terrenys estiguin limitats (en aquests sòls només 

es poden autoritzar usos i obres amb caràcter provisional). Aquesta limitació condiciona la 

correcta gestió dels sòls afectats. 

- Les determinacions del PTMB i del Decret 146/2010 limiten substancialment el 

desenvolupament d’aquests sistemes, ja que els sotmet al règim del sòl no urbanitzable de la 

Llei d’urbanisme. 

Per tot el que s’ha exposat, s’ha de valorar la possibilitat d’eliminar aquestes reserves o bé 
traslladar-les fora de l’àmbit del Parc natural. En qualsevol cas, el planejament urbanístic 

s’haurà d’adequar a les determinacions del planejament territorial, en compliment del principi de 

coherència normativa.” 

 

 6.- Per tot això, es fa necessària la presa en consideració de la possibilitat 
de traslladar l’equipament a algun dels sòls qualificats amb clau 6b limítrofs al 
Parc natural, als efectes de minimitzar el greuge que suposa veure desaparèixer una 

reserva d’equipament en un barri verdaderament malmès pels dèficits estructurals que 

acumula en aquest sentit. 

 

 SEGONA .- IMPROCEDENT SUPRESSIÓ DE RESRVES DE VIABILITAT. 
MANCA D’ESTUDIS ACREDITATIUS DE LA SEVA INNECESSARIETAT.- 
 
 Supressions de vialitat sense els oportuns estudis que en justifiquin la 
concreta idoneïtat 
 
 1.- Altre cop, ens trobem davant d’una determinació urbanística que no ha 

valorat degudament les múltiples vessants i circumstàncies que concorren en un 

supòsit com el present. A aquest respecte, la memòria descriptiva del MPGMCo 

estableix (pàg. 84): 

 
“5.3.2. Mobilitat 
La mobilitat a l’interior del Parc és complexa de caracteritzar degut a la seva proximitat a l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

El model de mobilitat actual del Parc s’ha generat arran del model d’ús públic establert pel 

PEPCo; que ha fomentat l’augment de la freqüentació de visitant. L’afluència actual (veure estudi 

recent del Consorci Afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris del Parc Natural de la 

Serra de Collserola - Terme Municipal de Barcelona, INEFC, Lleida, Gener 2018) arriba a causar 

la saturació en alguns trams de la xarxa de lleure, com pot ser el Passeig de les Aigües. 

La situació actual ha portat a replantejar l’estratègia d’ús públic per poder fer compatible el volum 

de visitants amb la preservació del medi; algunes de les mesures que ja s’han implementat són la 
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regulació d’activitats esportives de gran format, que s’aplica des del gener del 2017, o 

l’ajustament dels recorreguts autoritzats a la serra per evitar determinats camins que clivellen la 

serra. 

Els visitants del Parc cada cop presenten un perfil més definit; són principalment corredors i 

ciclistes que entrenen o participen en competicions organitzades. Els quals tendeixen a entrar al 

parc per la vessant de Barcelona, en concret per Sant Pere Màrtir, la zona del Tibidabo i el Pla 

dels Maduixers, i per la vessant del Vallés, en concret per la Plaça Rotary Internacional i Can 

Canaletes. Tot i això els accessos varien en funció de la festivitat del dia: Durant els dies laborals 

s’accedeix més per Sant Pere Màrtir i el Baixador de Vallvidrera. Durant els caps de setmana 

s’accedeix més per Can Coll, Sant Feliu de Llobregat i Vallvidrera. 

 Al llarg de la setmana s’accedeix pel Tibidabo, la Plaça Rotary Internacional, Can Canaletes, 

Torre Baró, Molins de Rei, Can Masdeu i Montcada i Reixac. 

Al Parc s’hi pot accedir a peu, en bicicleta o mitjançant un transport ja sigui privat o públic. El 

principal mitjà per accedir-hi és el vehicle privat, 42.66%, seguit pels usuaris que hi accedeixen a 

peu, 35.14%, en bicicleta, 11,91% i finalment, en transport públic, 9,96%. Aquests valors varíen 

en funció de si és un dia festiu o laborable, ja que mentre l’accés en bicicleta augmenta els diez 

festius, l’accés en transport públic disminueix. En canvi, l’accés amb transport privat i a peu es 

manté constant al llarg de la setmana. 

Analitzant el transport a través de la xarxa viària i del transport per ferrocarril, es considera que 

suporta de manera satisfactòria tots els viatges associats. La xarxa viaria suporta diàriament de 

mitjana un total de 60.000 vehicles, concentrats a la C-16, la qual suporta un 50% dels 

desplaçaments. Pel que fa als 25.000 vehicles que creuen la Serra per les carreteres internes, es 

concentren sobretot a la BP-1417, amb 8.402 vehicles/dia de mitjana. 

A l’interior del Parc existeixen 28 aparcaments lliures; la major oferta d’aparcament és concentra 

en els àmbits de Can Coll, Sant Pere Màrtir, Torrent de Can Coll i la Salut de Sant Feliu amb més 

de 600 places. En relació al vehicle privat els punts d’accés amb un predomini més clar són 

Molins de Rei, Can Coll, Tibidabo, Sant Feliu de Llobregat i la Sant Pere Màrtir. 

El transport públic, durant el 2015, es van registrar 3.111.229 viatges realitzats amb els 

Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FGC), a través de la línia del Vallés i el Funicular de 

Vallvidrera per accedir als nuclis de població de l’interior del Parc. En concret, a l’estació del 

Baixador de Vallvidrera van accedir-hi 417.425 passatgers. Tot i l’eficiència del servei dels FGC, 

la xarxa de transport públic en bus no dóna cobertura als equipaments del parc que funcionen als 

caps de setmana i els dies laborables no presenta un servei competitiu per la Baixa densitat 

poblacional. 

Cal destacar que alguns dels àmbits d’accés més utilitzats no tenen una bona comunicació amb 

el transport públic, com pot ser Sant Pere Màrtir o Can Coll, que no té servei els diumenges. En 

el pol oposat, el Baixador de Vallvidrera i la Plaça Rotary Internacional de Sant Cugat presenten 

una molt bona comunicació amb el transport públic.” 

 

 2.- Cal posar en relleu, novament, que la posició que ocupa el Parc Natural de 

la Serra de Collserola, en un entorn metropolità abastament urbanitzat, implica haver 

de considerar molt meticulosament les múltiples conseqüències en termes locals de 

les supressions de vialitat, en el que ara interessa.  
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 3.- Certament, el PGM realitzava unes reserves de vialitat que, amb els anys 

transcorreguts, no hi ha dubte, cal assumir que en molts punts hauran quedat 

obsoletes, superades, desajustades amb la realitat física, etc. 

 

 4.- Ara bé, aquest extrem no pot suposar, per sí sol, una habilitació sense límits 

per a emprendre una desafectació d’aquest sistema sense els oportuns estudis de 

mobilitat que justifiquin la idoneïtat de les supressions. 

 

 5.- Aquesta part no desconeix que, en efecte, l’instrument urbanístic incorpora 

un estudi de mobilitat. Malgrat això, cal posar de manifest que el mateix esdevé del tot 

incomplet, en estar vertebrat per una vocació excessivament generalista que impedeix 

determinar les concretes implicacions que certes desafectacions poden desencadenar 

de portes en fora del Parc, i especialment, en zones “frontissa” més conflictives a 

nivell de definició urbana, on es troben elements enrevessats, de transició entre el 

Parc Natural i la trama urbana adjacent, com és el cas de Torre Baró. 

 

 6.- En no haver-se incorporat aquestes previsions a la documentació, 

proposant-se supressions de vialitat sense considerar degudament els efectes que 

dites supressions hauran de tenir en termes de mobilitat, en els termes de la Llei del 

Parlament de Catalunya 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat, s’actua  amb 

arbitrarietat, infringint l’article 9.3 CE, furtant-se a aquesta part, en definitiva, la 

possibilitat d’entrar a rebatre els motius que han conduït a aquesta Administració a 

decidir en els termes que ho ha fet, el que és susceptible de generar indefensió, amb 

vulneració del dret de defensa proclamat a l’article 24 CE. 

 

 7.- De la mateixa manera, aquesta supressió de reserves de vialitat operada 

sense la deguda justificació suposa una infracció del deure de motivació que vincula a 

l’administració en l’exercici de llurs potestats discrecionals, , ex article 35.1.i. de la Llei 

39/2015. 

 

 El transport públic a Torre Baró. Procedència de no desafectar els vials 
programats actualment al planejament.- 
 

1.- En efecte, el barri de Torre Baró és un barri amb una grans deficiències pel 

que fa al transport púbic. La propera implantació del bus a demanda de TMB com a 
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prova pilot per unir el sector 3 (la part del barri més endinsada a la muntanya) amb les 

principals comunicacions cap a fora del barri (Renfe, Metro i Bus) pot solucionar part 

d’aquest oblit històric però no totalment. 

 

2.- Les connexions naturals entre Torre Baró i els barris de Trinitat i Roquetes 

avui dia són precàries i dificultoses amb vehicles i autobusos. Així mateix la connexió 

entre el barri de Torre Baró i el “Castell de Torre Baró”, el “mirador de Torre Baró” i el 

Restaurant “el Cordero/Mirador de Barcelona” també són molt precàries, de fet, en 

alguns punts gairebé impossibles en transport públic des de la zona mitja i baixa del 

barri. 

 

3.- És voluntat tant de l’Ajuntament de Barcelona, com del Parc Natural de 

Collserola com també de l’AAVV de Torre Baró reduir l’ús del vehicle privat a la 
ciutat i al Parc natural, degut als grans costos ecològics que les emissions de CO2 i 

altres GEH comporten, i les greus conseqüències per la salut humana de les partícules 

en suspensió que els cotxes generen. 

 

Així doncs, dotar als barris perifèrics d’un servei de transport públic 
adequat és primordial. 
 

 4.- Aquest transport públic en barris de muntanya com és Torre Baró és 

exclusivament el Bus. Els actuals busos 82, 80 i 81 combinats amb el nou Bus a 

demanda, solucionen parcialment les necessitats d’aquest barri, que pendent d’una 

nova MPGM, pretén consolidar-se. 

 

5.- Una de les connexions necessàries que manca per resoldre és la connexió 

amb Roquetes i Trinitat, ja que la proximitat geogràfica d’alguns equipaments 

municipals com el mercat de Roquetes no es corresponen amb l’esforç i el temps 

destinats a desplaçar-s’hi en transport públic. 

 

6.- La mpgm-co suprimeix les reserves de vial actualment vigents, deixant-les 

en consideració de camins; concretament, es tracta de les següents reserves de 

vial:Continuació de la carretera alta de roquetes i La continuació del carrer Pruït. 

 

7.- Entenem la voluntat del Parc Natural de preservar al màxim les zones 

naturals i per tant la decisió de no permetre nous vials creuant el territori. No obstant 
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aquesta ha de ser compatible amb la implantació de transport públic que permeti una 

alternativa real i eficaç al vehicle privat. D’altra manera resultarà difícil sinó utòpic 

reduir l’impacte de les emissions de GEH computables als vehicles a Torre Baró. 

 

8.- Per tot això, i davant l’expressada manca dels corresponents estudis de la 

zona, resulta procedent acordar la no desafectació dels vials programats al 

planejament actual fins a la realització d’una mpgm al barri de Torre Baró que integri 

un pla de mobilitat sostenible considerant totes les possibilitats per millorar-ne la 

connectivitat. 

 

TERCERA.- CONSIDERARACIONS RELATIVES ALS CARRERS 
CAPÇANES, RIUDECANYES, VILADECAVALLS I LLERONA. NECESSARI 
TRACTAMENT DELS MATEIXOS COM A CARRERS, A TOTS ELS EFECTES.-  

 
 

1.- La mpgm-co continua considerant camins els carrers que el planejament 

actual degut a la mpgm2003 tenen aquesta consideració al seu pas per l’interior del 

Parc Natural de Collserola. 

 

2.- Aquests carrers serveixen a habitatges legalment construïts segons el 

planejament actual i possibilitarien comunicar diverses zones del barri. 

 

Carrer Capçanes 

Carrer Riudecanyes 

Bona part del carrer Viladecavalls 

Part de carrer Llerona 

 

3.- La consideració d’aquests carrers com a camins podria ésser incompatible 

amb la voluntat d’adequació dels mateixos pel pas de transport públic, una demanda 

que encara cal ésser estudiada per un pla de mobilitat tant de barri com de districte 

que no s’ha realitzat. 

 

4.- Així mateix, el fet que carrers es converteixin en camins pot ésser 

contraproduent pel veïnat pel que fa a l’accés al serveis d’urbanització: voreres, 

il·luminació, soterrament del cablejat elèctric, etc. 
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5.- Entenem que carrers urbans o periurbans ja consolidats no han de perdre 

aquesta consideració. Concretament i pel que fa la il·luminació la Guia per al 

planejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb la incorporació de criteris de 

gènere, Anna Bofill Levi publicat per la Generalitat de Catalunya, 2008 especifica que: 
Un lloc ben il·luminat contribueix a la seva visibilitat. Cal il·luminar, per exemple, les 

voreres dels carrers, a més de les calçades, cal il·luminar bé els accessos i els elements de 

comunicació vertical. I també els jardins ubicats en carrers o avingudes o places i els parcs, que 

per si mateixos són un capítol específic del tractament de la forma perquè siguin segurs. 

 

6.- Per tant si aquests carrers on viuen persones i hi transiten a peu deixen de 

tenir la consideració de carrer i passen a ésser camins del Parc cal garantir-ne nivells 

d’il·luminació adequats i urbanització mínima pel pas del transport públic i vehicles 

d’emergència. 

 

7.- Tal com s’indica a la Normativa del PEPNat article 68. Teixits urbans de 

baixa densitat situats a l’interior i al perímetre del Parc Natural  
Implantar sistemes d’enllumenat amb uns nivells d’il·luminació mínims (d’acord amb la 

normativa sectorial vigent) i unes característiques tècniques que redueixin el consum d’energia, 

la contaminació lumínica i les pertorbacions a l’interior del Parc.  

 

8.- I segons el punt 6 del mateix article: 

 
...el planejament ha de tendir a minimitzar la superfície de sòl urbà a la mínima 

necessària per donar cobertura jurídica als habitatges implantats legalment.  

 

9.- Així entenem que cal assegurar que aquests habitatges legalment establerts 

en els esmentats carrers puguin gaudir dels serveis mínims d’urbanització i seguretat i 

pas de transport públic. 

 

10.- En base a això, es fa necessària la consideració d’aquests carrers com a 

carrers i no camins ni pistes forestals per tal que s’adeqüin a la realitat existent, i en tot 

cas, permetre i realitzar les obres necessàries per a assegurar un nivell adequat 

d’il·luminació i urbanització que permetin els desplaçaments a peu segurs inclús en 

hores nocturnes, els desplaçaments de vehicles d’emergència i el pas hipotètic del 

transport públic. 
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 QUARTA.- EL PÈSSIM ESTAT DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA A 
L’ÀMBIT DE TORRE BARÓ. EL DEURE DE MANTENIR ELS VALORS 
CONSIDERATS D’ESPECIAL PROTECCIÓ.- 
 

1.- Amb el MPGM2003 i la declaració del Parc Natural de Collserola, molts 

habitatges situats al barri de Torre Baró que varen quedar a la zona de Parc foren 

enderrocats. 

 

2.- Aquests habitatges foren enderrocats per a deixar pas a la parc forestal 

claus 27 i 28 (repoblar).  

 

3.- Aquest extorn no ha estat tractat com un entorn forestal ni ha estat 

reforestat en cap cas. De fet és un espai residual on encara resten la runa dels 

enderrocs dels habitatges preexistents i se succeeixen els abocaments il·legals. 

 

4.- És evident que per convertir les runes d’uns habitatges en un parc forestal 

cal un esforç de neteja i reforestació que s’ha dut a terme. 

 

5.- Les veïnes de Torre Baró, tot i viure envoltades del Parc Natural de 

Collserola, no el poden gaudir en la seva plenitud degut a aquesta deixadesa 

administrativa. 

 

 6.- És per això que cal considerar els següents punts: 

 

 

- La neteja i recuperació ecològica de totes les zones que envolten a Torre Baró. 

- La retirada de la runa de les edificacions enderrocades per part de 

l’administració. 

- La consideració de la instal·lació de serveis bàsics pel gaudi de .-l’espai natural 

així com bancs, fonts, espais de descans, etc. 

- Aquestes consideracions les sol·licitem recollides explícitament al 
PEPNat i al MPGMco.  

- Dotar econòmicament el present PEPNat per tal que les accions de millora de 

l’entorn Natural siguin viables. 

- Presentar projectes encaminats a millorar aquest entorn i evitar l’abocament 

incontrolat de noves runes i residus. 
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En virtut del que s’acaba d’exposar, respectuosament DEMANO: 

 

Que tenint per presentat aquest escrit, per personada l’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL SECTOR VALLBONA TORRE BARÓ TRINITAT, SECCIÓ TORRE 
BARÓ, es tingui per formulat escrit d’AL·LEGACIONS en el tràmit d’informació pública 

dels expedients d’aprovació inicial del Pla Especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de la Modificació puntual del Pla 

General metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, per a que, en 

els seus mèrits, s’acullin les peticions que s’hi contenen, , d’acord amb les 

consideracions contingues en el present escrit, amb advertiment d’incórrer en vicis de 

nul·litat de ple Dret de conformitat amb l’article 47.2 de la Llei 39/2015, en els termes 

exposats. 

  

 

Barcelona, set de gener de 2019. 

 

 

 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Carrer 62, núm. 16-18, Sector A de la Zona Franca de Barcelona (Edifici A) 
CP 08040-BARCELONA 
 


