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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  1 INTRODUCCIÓ A petició de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Lavola elabora el present estudi de mobilitat de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (MPGM) i del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de Collserola (PEPNat).   L’objectiu és analitzar la mobilitat dels usos existents al Parc i els nous usos que es poden derivar del desenvolupament del PEPNat i del a MPGM, amb l’objectiu de poder adoptar mesures que fomentin l’accés racional i sostenible al Parc Natural de Collserola. 1.1 ANTECEDENTS I OBJECTE D’ESTUDI Amb la declaració, l’any 2010, de Parc Natural (Decret 146/2010 de 19 d’octubre), es fa necessària la redacció d’un nou Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), que substitueixi l’encara vigent Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) de l’any 1987. Aquest nou document de planejament esdevé una oportunitat per repensar el Parc i afrontar els nous reptes d’aquest espai natural enmig d’una gran conurbació urbana.  El PEPCo és un document que incorporava normes urbanístiques complementant el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. El nou PEPNat també es configurarà com un pla urbanístic i substituirà completament el vigent Pla Especial d’Ordenació. Per tant, per ser aprovat seran necessaris canvis puntuals a l’actual PGM. Aquesta Modificació del Pla general Metropolità (MPGM) i el PEPNat s’estan redactant i tramitant en paral·lel.  La nova ordenació proposada pretén ajustar el planejament i dotar-lo d’una ordenació urbanística d’acord amb la realitat actual. És objecte d’aquest estudi conèixer quina serà l’afectació del nou planejament a la mobilitat del Parc.  1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DE L’INFORME DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA L’informe emès per l’Autoritat Metropolitana del Transport referent a la consulta efectuada pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) pel que fa al Document Inicial Estratègic de la MPGM, d’acompanyament al PEPNat, destaca els següents aspectes:  1. Es recomana analitzar la mobilitat que generen els usos existents al Parc i els nous usos que es poden derivar del desenvolupament de la MPGM, a partir d’una estimació dels volums de mobilitat i dels repartiments modals d’aquesta. 2. Es proposa plantejar un objectiu que incideixi en la necessitat de garantir un correcte accés en modes no motoritzats i en transport públic a l’àmbit del parc i desincentivar l’accés en vehicle privat. 3. Es recomana que es tingui en compte les diferències en el potencial de mobilitat que generarien els diferents escenaris previstos tenint en compte les diferents opcions de regulació plantejades. 
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4. Es valora positivament que entre els objectius específics es plantegi assegurar un ús social del Parc compatible amb la preservació dels valors ecològics, modulant les pertorbacions associades a les activitats de lleure i afavorint la concentració d’usuaris en àrees amb una bona accessibilitat i dotació de serveis que permetin disminuir la pressió antròpica en àrees més sensibles del Parc. 5. Caldrà consultar als òrgans gestors de les diferents reserves viàries amb l’objectiu d’assegurar que la mateixa no forma part d’algun eix necessari per a garantir la funcionalitat de la xarxa viària. 6. Es troben a faltar mesures incentivadores dels desplaçaments no motoritzats. 7. Caldrà analitzar la potencialitat d’accés al Parc en transport públic i les condicions d’intermodalitat amb els modes no motoritzats. 8. Cal tenir en compte que està previst l’inici de redacció d’un PDU de reserves de sòl per a Park&Rides, fet que haurà de ser tingut en compte a l’hora de preveure la regulació d’usos admissibles.  A mode de resum, l’informe recomana una anàlisi més detallada de la mobilitat que es genera al Parc Natural, ampliant la visió de la mobilitat centrada purament en la xarxa viària i ferroviària. Així mateix, proposa una valoració del potencial de mobilitat de les alternatives proposades.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  2 LA MOBILITAT AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA La caracterització de la mobilitat en un Parc Natural situat dins de l’àrea metropolitana de Barcelona és una tasca complexa. S’ha realitzat una aproximació de la mobilitat que generen els usos existents a Collserola, a partir de la recollida de dades referents a: població, oferta de les xarxes de mobilitat, oferta de lleure, intensitat mitjana de vehicles, passatgers en transport públic, equipaments, estudis específics dels punts d’accés al parc, usuaris dels centres de visitants, entre d’altres.  2.1 BREU DIAGNOSI DEL MODEL DE MOBILITAT ACTUAL DEL PARC (ACTIVA I PASSIVA) El model de mobilitat actual del parc és, en part, conseqüència de l’estratègia d’ús públic que s’estableix. La freqüentació a Collserola ha anat en augment, l'estimació actual extreta de les dades recollides pels diferents ecocomptadors se situa entre els 3 i 3,5 milions de visitants anuals.  Per aquest motiu, el consorci s'ha marcat com a prioritat reconduir la gestió dels usos i activitats al parc, elaborant una nova Estratègia de regulació de l'ús públic.   Recentment, s’han consensuat una proposta de mesures per minimitzar l’impacte ambiental i social de les activitats esportives de gran format, que s’aplica des del gener del 2017. En conseqüència, es comença a implantar una reducció en el nombre de participants i l’ajustament dels recorreguts al mapa de camins autoritzables que s’ha elaborat per tal d’evitar l’ús de determinats corriols i camins que clivellen la serra.  2.1.1 ESTIMACIÓ DE VOLUMS I ANÀLISI DE LA MOBILITAT I DELS REPARTIMENTS MODALS QUE GENEREN ELS USOS EXISTENTS AL PARC L’anàlisi de la mobilitat es realitza mitjançant l’estimació dels volums de visitants i usuaris que es generen al Parc, i analitzant l’oferta que sosté aquesta mobilitat. Per caracteritzar aquesta mobilitat es recull informació existent de:  
• Dades d’aforaments de carreteres de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, 2015/16. 
• Memòria d’explotació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, any 2015. 
• Estudi de Freqüentació i Mobilitat dels Usuaris del Parc de Collserola realitzat per l’IERMB l’any 2008. 
• Resultats de les dades proveïdes pels eco-comptadors del Parc de Collserola, estudi realitzat per la consultora SGM l’any 2013.  
• Dades de freqüentació del Passeig de les Aigües (un dels espais de major utilització dins del parc), dades de l’any 2016. 
• Memòria de Gestió del Parc de l’any 2016 (utilització dels equipaments del Parc Natural). 
• Informació sobre els usos existents de les construccions dins del Parc Natural 
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 A grans trets, el Parc és accessible per carretera, en transport públic, a peu i en bicicleta. L’oferta relativa l’oci es concentra a les àrees de lleure, equipaments, serveis complementaris, la xarxa de camins i senders, i les masses forestals.   2.1.1.1 DEMANDA DE MOBILITAT Per demanda de mobilitat s’entén els desplaçaments que tenen lloc al Parc de Collserola. Aquests desplaçaments poden ser de pas (utilitzen les xarxes de transport que passen pel parc) o de destinació (llur motivació està vinculada amb l’existència del Parc Natural). Parlem dels vehicles que passen per la xarxa viària que travessa el parc, dels passatgers utilitzen el ferrocarril, dels habitants de Vallvidrera, dels visitants del parc, etc.  Demandes de trànsit (IMD) Les carreteres dins de l’àmbit del Parc natural de Collserola de les que es disposa de la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) són, d’oest a est, la BV-1468, la BV-1462, la BP-1417, la BV-1418 i la BV-1415 i la C-16. Les dades dels aforaments s’han extret del Pla d’aforaments del Departament de Territori i Sostenibilitat (dades de 2015) i de la Diputació de Barcelona (dades de 2015 o 2016).   Per les carreteres aforades que travessen Collserola circulen de mitjana circulen 60.000 veh./dia. A grans trets, destaca la presència de dues infraestructures de transport viari que travessen el Parc de nord a sud connectant Barcelona i el Vallès: la carretera C-16 o Túnel de Vallvidrera i la carretera BP-1417, de l’Arrabassada.  La via que suporta majors volums de trànsit és la C-16 amb el 50% del trànsit. El traçat d’aquesta carretera transcorre, en part soterrada sota la serralada, i en part segregada del parc, ja que només s’hi pot accedir mitjançant les entrades i sortides destinades a tal efecte. Per aquesta, raó es diferencia el trànsit de la C-16, del trànsit de les carreteres que transcorren ”en superfície” i que ofereixen la possibilitat de penetrar dins Parc.   El trànsit a la resta de carreteres “en superfície” (excloent la C-16) es xifra entorn els 25.000 vehicles/dia. D’aquestes carreteres, la que té major volum és la BP-1417, de l’Arrabassada, amb 8.402 veh/dia. La carretera amb menor volum és la BV-1468, a Molins de Rei amb 1.240 veh/dia.   Taula 2.1 Intensitat de trànsit diària (IMD) a la xarxa viària CTRA. MUNICIPI PK TRAM IMD %VP ANY C-16 Barcelona 7,10 B-20, Barcelona (Via Augusta/Ronda de dalt) BV-1462, St. Cugat del Vallès (Font de la Mina) 27.889  0,75% 2015 C-16 Barcelona 7,93 BV-1462, St. Cugat del Vallès (Font de la Mina) BV-1462, St. Cugat del Vallès (Vallpineda) 35.427 0,75% 2015 C-16 Sant Cugat del Vallès 8,60 BV-1462, St. Cugat del Vallès (Vallpineda) BV-1462, Enllaç Sant Cugat del Vallès (Mirasol) 30.265 0,75% 2015 C-16 Sant Cugat del Vallès 10,90 BV-1462, Enllaç Sant Cugat del Vallès (Mirasol) AP-7/B-30, Sant Cugat del Vallès 24.531 0,75% 2015 BP-1417 Barcelona 5,00 B-20, Barcelona (Ronda de Dalt) BV-1418, Barcelona (Tibidabo) 8.402 3,68% 2015 BP- Sant Cugat 8,10 BV-1418, Barcelona (Tibidabo) Sant Cugat del Vallès 6.734 3,35% 2015 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  CTRA. MUNICIPI PK TRAM IMD %VP ANY 1417 BV-1415 Barcelona 5,00 BV-1415, Barcelona (Horta) a Cerdanyola del Vallès 1.094 2,96% 2015 BV-1415 Cerdanyola del Vallès 2,00 BV-1415, Barcelona (Horta) a Cerdanyola del Vallès 2.547 6,62% 2015 BV-1468 Sant Just Desvern 12,16 BV-1468 Barcelona (Vallvidrera) a Molins de Rei 1.240 3,52% 2015 BV-1468 Molins de Rei 4,45 BV-1468 Barcelona (Vallvidrera) a Molins de Rei 533 15% 2015 BV-1462 Barcelona 6,00 BV-1462 , Barcelona Vallvidrera a Valldoreix 6.877 5,11% 2015 BV-1462 Sant Cugat del Vallès 11,00 BV-1462 , Barcelona Vallvidrera a Valldoreix 8.702 5,48% 2015 BV-1418 Barcelona 2,84 BV-1418 Barcelona - Collserola 3.364 5,01% 2016 Font: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona  Demanda a la xarxa de FGC La línia del Vallès explotada per FGC constitueix la principal xarxa de transport públic de Collserola, i connecta Barcelona amb les principals ciutats del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell i Terrassa). Les estacions que permeten accedir a diferents punts del Parc Natural són: Peu del Funicular, Baixador de Vallvidrera, Les Planes, La Floresta i Valldoreix. A aquestes estacions cal sumar les del Funicular de Vallvidrera, també explotades per FGC. Les estacions del Funicular són Vallvidrera inferior, Passeig de les Aigües i Vallvidrera Superior.  El nombre de viatges segons l’estació d’origen ofereix una imatge dels desplaçaments generats i atrets dels nuclis de població que es troben a la Serra de Collserola. L’any 2015, la suma de viatges efectuats al llarg de tot l’any, a les estacions de Collserola va ser de 3.111.229.   Taula 2.2 Viatges per estació d’origen. Any 2015 ESTACIÓ VIATGES PER ESTACIÓ Peu del Funicular 401.620 Passeig de les aigües 23.543 Vallvidrera-Superior 430.514 Baixador de Vallvidrera 417.425 Les Planes 364.318 La Floresta 400.344 Valldoreix 1.073.465 TOTAL 3.111.229 Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
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L’estació de Valldoreix va rebre 1.073.465 viatgers, aquesta estació és la més perifèrica de totes les que s’han considerat. Les estacions de Vallvidrera Superior i Baixador de Vallvidrera van rebre, 430.514 i 417.425 viatgers respectivament.  Demanda de població Els nuclis residencials de l’interior del Parc acullen a més de 15.000 persones. No es disposa d’informació segregada sobre els hàbits de mobilitat d’aquestes nuclis però, es pot estimar que, el principal mode de transport és el vehicle privat. La baixa densitat dels assentaments no aconsegueix la suficient massa crítica per tal de disposar de serveis de transport públic competitius.  Mobilitat als principals punts d’accés L’estudi de freqüentació i mobilitat dels usuaris del Parc de Collserola realitzat per l’IERMB, constitueix una bona  font d’informació per estimar la mobilitat dels principals punts d’accés a la Serra de Collserola. L’estudi caracteritza la mobilitat dels usuaris als 12 principals punts d’accés al Parc de Collserola, permetent així, conèixer com, quan i perquè es realitzen aquests desplaçaments cap al parc.  Els 12 punts d’accés analitzats s’ubiquen a 7 dels 8 municipis del Parc. Quedant sense analitzar el municipi del Papiol, tanmateix, una prova pilot que va realitzar l’estudi de freqüentació determinava que, aquesta zona del Parc rep un menor nombre de visitants en relació a la resta de punts de comptatge.  Figura 2.1. Principals punts d’accés al parc de Collserola (%). Total Anual 
 Font: Elaboració pròpia amb dades de l’estudi Freqüentació IERMB, 2008  La Plaça Mireia a Esplugues, i la zona de Tibidabo i el Pla dels Maduixers/Karl Marx a Barcelona, són els accessos més utilitzats per entrar al Parc. Pel sector del Vallès, la Plaça Rotary de Sant Cugat, és el tercer punt d’accés més utilitzat, seguit de Can Canaletes a Cerdanyola.  Altres informacions rellevants de l’estudi són: 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   
• El cap de setmana, els accessos més utilitzats són: Can Coll, Sant Feliu de Llobregat i Vallvidrera. 
• Els dies laborables s’accedeix principalment per: Plaça Mireia i Baixador de Vallvidrera. 
• Els accessos de tota la setmana són: Tibidabo, Plaça Rotary, Can Canaletes, Torre Baró, Molins de Rei, Pl. Karl Marx/Can Masdeu i Montcada i Reixac. Segons el mode de transport utilitzat, globalment, la majoria dels usuaris del Parc hi accedeixen en transport privat (42,66%) i caminant (35,14%). La bicicleta (11,91%) i el transport públic (9,96%), són menys utilitzats.  Figura 2.2. Mode de transport utilitzat d’accés a Collserola  Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de l’IERMB  El detall segons dies de la setmana revela que:  
• L’accés en transport privat i a peu és similar els dies festius i els laborables. 
• L’accés en bicicleta és més freqüent els dies festius (16,31%) que els laborables (7,56%). 
• L’accés en transport públic és més utilitzat els dies laborables (13,71%) que els festius (6,15%).  Donada la sensibilitat del territori que suposa un Parc natural al cor de l’àrea metropolitana, l’ús del vehicle privat s’analitza al detall. S’estimen dades més acurades dels punts d’accés amb un clar predomini del vehicle privat, que són:  
• Plaça Mireia amb un 58,7%.  
• Tibidabo/Manuel Arnús i Vallvidrera amb més del 70%. 
• Can Coll amb més del 78%. 
• Sant Feliu de Llobregat amb el 69%. 
• Molins de Rei (80,3%).  L’estimació del nombre anual d’usuaris del Parc de Collserola (IERMB 2008) era superior als dos milions de persones (entre 2.056.284 i 2.153.497), considerant tant a vianants com a ciclistes.   

42,66%35,14%11,91%9,96% Vehicle privatA peuBicicletaTransport públic
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Es disposa de dades del registre permanent d’utilització del parc, eco-comptadors, per l’any 2016. Aquestes dades constaten el constant creixement de la utilització del Parc Natural de Collserola, i situa al voltant de 3 milions els visitants anuals del Parc, un milió més que al 2008, quan es va realitzar l’estudi de freqüentació de l’IERMB.   Demanda d’usuaris als equipaments d’ús públic i divulgació del parc La demanda d’usuaris als equipaments d’ús públic i divulgació ens aproxima a la mobilitat que generen aquests espais dins del Parc. El Parc disposa d’una oferta variada de punts d’informació i atenció de visitants, que articulen gran part de la mobilitat dels visitants del Parc:  Figura 2.3.  Punts d’informació i atenció al visitants del parc natural de la Serra de Collserola 
 Font: Elaborat a partir de la informació del Parc  Centre d’Informació de Collserola: obert al públic tots els dies de la setmana, proper a l’estació Baixador de Vallvidrera de FGC i a les línies de bus 118 i 128 de Sant Cugat. El Centre va rebre un total de 36.644 visitants.  Resum visitants i usuaris al Centre d'informació - any 2016 Visitants a títol individual al CI 26.731 Usuaris d'activitats organitzades i educatives Programa "El Curs al Parc" 5.345 Visites de grups organitzats 4.548 Total usuaris i visitants 36.644  Centre d’Educació Ambiental Can Coll: obert al públic els diumenges, va atendre a 7.898 persones. La masia i els seus entorns exerceixen una important atracció vers el visitant de cap de setmana. Part 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  dels visitants, aprofiten, els itineraris pel bosc dels entorns del centre i les esplanades i les zones de repòs de la finca. Les línies d’autobús que passen per Can Coll no circulen els diumenges.  Atenció al visitants: Can Coll els diumenges (2016) Visitants diumenge 7.898 Activitats de l'Agenda del Parc 235 Jornades participatives 600 Total usuaris i visitants 8.733  Espai d’interpretació del Pantà de Vallvidrera: punt d’informació complementari obert al públic el segon diumenge del mes, un total de 9 mesos. L’Espai d’interpretació va rebre 645 visitants.  El nombre de visitants als centres d’informació (exclosos els que participen en activitats organitzades) és de 35.281 persones, repartides al llarg de l’any. Temporalment, els mesos de juliol i agost són els de menor afluència de visitants.   Visitants dels equipaments gestionats pel Consorci durant l’any 2016 Mesos Centre d’informació Can Coll Pantà Vallvidrera Total Festiu Laborable Diumenges 2n diumenge Gener 1.655 639 654 tancat 2.948 Febrer 1.386 629 726 79 2.820 Març 1.502 1.187 261 49 2.999 Abril 1.066 838 3.137* 89 5.130 Maig 1.276 1.571 644 22 3.513 Juny 734 1.260 463 80 2.537 Juliol 711 1.029 tancat 53 1.793 Agost 456 622 tancat tancat 1.078 Setembre 710 828 290 65 1.893 Octubre 1.647 1.689 982 115 4.433 Novembre 1.442 1.709 525 100 3.776 Desembre 991 1.154 216 tancat 2.361 Total 13.576 13.155 7.898 652 35.281  Caseta d’Informació del Parc de la Riera de Can Canaletes: ubicada a Cerdanyola del Vallès, funciona diumenges i festius al matí, l’any 2016 va atendre a 2.031 visitants.  Centre d’interpretació del Castell de Torre Baró: punt d’informació i consulta obert tots els dies de la setmana. Han visitat la torre més de 6.000 persones, en els períodes de gener-maig i setembre-desembre.  
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Punts d’atenció itinerants: funcionen en dies puntuals, situats a l’entorn de zones molt freqüentades com el Pi d’en Xandri i Passeig de les Aigües. El 2016 van estar actius 6 dies a la tardor, amb un total de 278 persones ateses.  Agendes 2016 i Agendes especials: s’han ofert més de 200 propostes d’activitats, i s’han programat 8 exposicions temporals, de les que han participat més de 8.000 persones.  Generació de desplaçaments segons usos actuals: Es pot estimar la generació de desplaçaments dels diferents usos a les construccions existents dins del parc. Per tal d’agilitzar els càlculs en els apartats següents, les 751 edificacions censades al parc es divideixen en 2 grups:   
• Construccions incloses al catàleg de masies i cases rurals  � 181 construccions amb un ús regulat 
• Construccions no incloses al catàleg de masies i cases rurals � 570 construccions  Per realitzar el càlcul s’ha utilitzat ràtios d’atracció segons les tipologies d’ús. És a dir, un restaurant atrau més desplaçaments, que en canvi l’ús artesanal. Segons les tipologies d’usos actuals al Parc es prenen les següents ràtios de generació de viatge:  Taula 2.3 Ràtio considerades per calcular la mobilitat generada per dia (punta)  ÚS NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS (ANADA I TORNADA) Habitatge  7 viatges/100m2 de sostre Restaurants i altres usos turístics 100 desplaçaments/500m2 de sostre  Eq. vinculats, dotacions i estacions servei 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície Eq. Emplaçats i/o cementiri 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície Ús industrial i explotacions recursos naturals 5 viatges /100m2 de sostre  Explotacions ramaderes i/o forestals 4 viatges /100m2 de sostre  Hípica 10 viatges/100m2st de cavallerissa  Font: elaboració pròpia inspirada en el Decret 344/2006   Tenint en compte els usos actuals, i aplicant les ràtios establertes, la mobilitat generada (màxima) és de 40.901 desplaçaments/dia de cap de setmana (valor orientatiu corresponent al sumatori de tots els usos). A part de l’habitatge, que és l’ús més estès, els equipaments emplaçats són l’ús amb més atracció de visitants, amb 10.502 desplaçaments en un dia de cap de setmana.    



 

 15

ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   Taula 2.4 : Generació de desplaçaments diaris segons usos admesos  MOBILITAT USOS ACTUALS 570 PUNTS  ÚS ACTUAL EN 570 PUNTS SUPERFÍCIE EN M2 SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Runes i altres construccions 5.035 --- 0 Habitatge 90.511 7 viatges/100m2 de sostre) 6.336 Restaurants i altres usos turístics 13.637 100 desplaçaments/500m2 de sostre  2.727 Eq vinculats, dotacions i estacions servei 3.828 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 574 Eq. Emplaçats i/o cementiri 67.704 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 6.770 Ús Industrial i explotacions recursos naturals 54.845 5 viatges /100m2 de sostre  2.742 Explotacions ramaderes i/o forestals 13.521 4 viatges /100m2 de sostre  541 Hípica 6.455 10 viatges/100m2st de cavallerissa  645 TOTAL DESPLAÇAMENTS   20.337  MOBILITAT USOS ACTUALS 181 PUNTS  ÚS SUPERFÍCIE EN M2 DE SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Habitatge 125.633 7 viatges/100m2 de sostre o de superfície 8.794 Restaurants 17.635 100 desplaçaments/500m2 de sostre 3.527 Eq vinculats 18.759 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 2.814 Eq. Emplaçats 37.318 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 3.732 Hípica 16.976 10 viatges/100m2 de sostre o cavallerissa 1.698 TOTAL DESPLAÇAMENTS   20.565  TOTAL USOS ACTUALS 40.901    
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2.1.1.2 OFERTA DE MOBILITAT Les diferents xarxes de mobilitat que utilitzen els visitants del Parc són la xarxa d’accés a peu, la xarxa de transport públic i la xarxa viària. La Xarxa de vianants La xarxa de vianants que dóna accés al Parc de Collserola està formada pel propi entramat de carrers i camins dels municipis que formen part del Parc. A través d’aquest entramat s’accedeix a l’oferta de camins a peu, que disposa de gairebé més de 400 km entre pistes, camins, senders i corriols.  L’ordenança vigent de Collserola regula l’accés i la circulació de vianants per tots els camins i pistes que configuren la vialitat pròpia del Parc, i en prohibeix expressament la circulació a peu per torrenteres, excepte en aquells casos motivats per causes científiques i tècniques degudament autoritzades o de vigilància.  L’Òrgan gestor del Parc Natural de Collserola promociona diversos itineraris per a vianants. Des del web del Parc de Collserola es pot consultar i accedir a la informació dels recorreguts a peu. Es promouen diferents tipus d’itineraris segons dificultat, temàtica o propòsit:  
• Passejades: Recorreguts curts i senyalitzats sobre el terreny, al voltant dels centres d'atenció al públic i les àrees de lleure. 
• Rutes temàtiques:Propostes d'itineraris amb una motivació concreta: la flora, el patrimoni construït, la fotografia, etc. Aquestes rutes no estan senyalitzades. 
• Travesses: Recorreguts llargs que travessen la serra en un sentit o altre. Les travesses tenen inici i final en diferents indrets del Parc i el travessen en part. Tots els itineraris comencen i acaben a les poblacions o nuclis urbans del voltant de la serra de Collserola. Es pot accedir a les travesses mitjançant el transport públic, i un cop acabades es pot tornar amb tren o autobús. 
• Grans Recorreguts: Tram dels senders de gran recorregut que passen per la serra. Senyalitzats amb les marques roig i blanques característiques. Els GRs formen una xarxa europea de camins de gran distància, que permet viatjar a peu a Europa. 
• Petits Recorreguts:  Els senders de petit recorregut estan senyalitzats de color groc i blanc. Els senders de petit recorregut o PR són itineraris d'àmbit local o comarcal i el seu trajecte no pot superar els 50 km.  L’oferta global compren rutes circulars i lineals, que passen al voltant dels centres d'atenció al públic i les àrees de lleure.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Figura 2.4.  Itineraris de la xarxa dinàmica de lleure 

 Font: a partir de la informació del Parc Natural  Per tal de compatibilitzar la conservació del Parc amb l’ús públic del mateix, l’estratègia d’ús del parc estableix uns criteris de referència per a activitats de gran format. El propòsit és que les activitats desenvolupades redueixin el nombre de participants, en funció de la vulnerabilitat i la fragilitat de la zona del recorregut:  RECORREGUT Caldrà ajustar-lo al mapa de camins autoritzable  ACTIVITATS I PARTICIPANTS 1 Ultratrail – 500 participants maratons – 500 participants 20 curses  – 500 participants 50 caminades – 500 participants 15 pedalades – 200 participants ALTRES CONSIDERACIONS S’establiran uns criteris específics per a les curses d’orientació. No s’autoritzaran activitats que transcorrin en horari nocturn.  
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El desenvolupament amb caràcter col·lectiu o organitzat d’activitats esportives, culturals, educatives i/o de lleure requereix d'un tràmit previ de sol·licitud d'autorització. En caràcter general el número mínim pel qual caldrà demanar autorització és de 30 participants.  Una altra mesura de gestió que ha afavorit el control de la freqüentació ha estat l’accés restringit de vehicles a la xarxa secundaria estratègica, els anomenats Camins de passejada.  La xarxa de vies de passejada està formada per camins que, en la seva majoria, estan tancats amb cadenat i estan especialment destinats a l’ús de lleure, els serveis del parc i la prevenció d’incendis. És una xarxa dissenyada per a absorbir i canalitzar el lleure dels ciutadans de manera compatible amb els valors ambientals i la preservació dels ecosistemes i espècies del parc. El tancament dels camins del parc a la circulació motoritzada ha estat un dels grans èxits en la gestió del parc.   Entre aquests camins destaquen aquells que tenen una funció pràcticament d’àrees de lleure lineals, com serien el Passeig de les Aigües o el Camí de Sant Medir.  És important aprofundir en la normativa i condicions d’ús d’aquests camins, establint quins són els que admeten activitats col·lectives de gran format i quins haurien de ser restringits únicament a grups reduïts; en quines èpoques de l’any poden ser usats o no; analitzar les activitats o usos poden tenir determinats camins i veure si s’han de segregar usos en funció de les activitats o dels horaris de coincidència. La Xarxa de bicicletes La xarxa externa d’accés al Parc es categoritza en xarxa principal i xarxa secundària i agrupa diverses tipologies de vies ciclables. Aquesta és la xarxa que dóna accés al Parc de les poblacions que circumden Collserola.  La xarxa d’itineraris per a bicicletes que penetra al Parc de Collserola és extensa. Es tracta d’una xarxa de 361 km lineals amb caràcter, principalment, d’oci, tot i que en alguns punts determinats, dins del Parc, es pot utilitzar per accedir a les estacions de ferrocarril.  Dins dels límits del Parc Natural, l’ordenança diu que només es podrà circular en bicicleta pels itineraris i pistes senyalitzat a tal efecte: vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de tres metres. A més, detalla que queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través, camins d’amplada inferior a tres metres i vies especialitzades per a altres usos.  El mapa d’us ciclista difon la xarxa de camins i pistes de 3 metres i les rutes senyalitzades, amb diferents dificultats per les que es permet circular.     
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Figura 2.5. Xarxa ciclable de l’àmbit del Parc de Collserola 

 Font: A partir de la informació del Parc Natural  El web del Parc promociona un total de 17 itineraris en bicicleta. Aquests itineraris segueixen criteris de protecció i conservació, preservant punts delicats i minimitzant al màxim les possibles molèsties a la fauna del Parc. Els recorreguts en bicicleta per Collserola es poden agrupar en les següents categories:  
• Itineraris fàcils: Panoràmica des del Passeig de les Aigües, Pedalant per la Vall de Sant Feliu, Un passeig arran de riera i Vorejant el pantà de Vallvidrera. 
• Itineraris moderats: Observant l'entorn del Papiol i Valldoreix, Del solell a l'obaga, una transició de paisatges, Pels entorns de la Font de la Budellera, L'empremta humana de Castellciuró i Santa Creu d'Olorda, Home i natura: paisatge i cultura, Vestigis d'un passat a l'obaga del bosc. 
• Itineraris difícils: Del vessant sud al vessant nord per la Valldaura,  Per les valls de l'oest,  Enfilant ruta des de Sant Cugat cap el Tibidabo, Travessant Collserola per la vall de Gausac,  Els dos castells. De Sant Feliu al Papiol per Molins de Rei,  Volta integral 
• Passejades en família:  Conjunt de passejades pensades per gaudir i descobrir el Parc amb la família tot anant en bicicleta. Són les següents: Els secrets de Collserola, Les fonts amagades, El drac misteriós, La màgia de l'aigua, L'arbre singular, A vista d'ocell, A cop de pedal, Colors i olors de tardor, Els pedals màgics, El rastre dels animals.  Per altra banda, algunes de les rutes més freqüentades que enllacen amb l’espai natural des de les poblacions properes són:  
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• Ruta Sant Cugat – Baixador de Vallvidrera: enllaça el carril bici del forat d’en Bocàs (a Sant Cugat del Vallès) amb el camí de Can Borrell, l’Ermita de Sant Medir, la Rabassada BP-1417, i l’estació de Baixador de Vallvidrera. 
• Ronda Verda: el recorregut de la “ronda verda” és un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Barcelonès, amb una longitud total de 72 km i que passa per 8 municipis (actualment hi ha trams encara per completar). Utilitza part de la xarxa de camins del Parc de Collserola i connecta amb el tram del Passeig de les Aigües, al terme municipal de Barcelona. 
• Camí de Sant Cugat a Cerdanyola: ressegueix la riera de Sant Medir, passant pel Pi d’en Xandri i els camps de conreu de Can Borrell, segueix per la pista paral·lela al Torrent de Can Coll i davalla cap a Cerdanyola del Vallès per la Vall de Sant Iscle. 
• Passeig de les Aigües: discorre pel vessant que mira cap a la ciutat de Barcelona, des del barri de Penitents fins el barri de Pedralbes i Esplugues de Llobregat, i la seva longitud d'extrem a extrem és d'uns 10 km. Té un perfil pla i és accessible des del funicular de Vallvidrera, és utilitzat habitualment per a passejar.  
• Excursió per la part alta de Collserola: Des d'un extrem del Passeig de les Aigües es puja cap a la Torre de Collserola, segueix cap a la Font de la Budellera, i torna al Passeig de les Aigües per anar cap a Vallvidrera, i Sant Pere Màrtir. 
• Itineraris ciclables de El Papiol: 10 itineraris marcats que permeten la connexió de diferents punts d’interès, parròquies, fonts, castells, dins del Parc de Collserola.  Pel que fa a la bicicleta, l’Estudi de l’Ús Recreatiu del Parc de Collserola de SGM (any 2013) analitza la freqüentació dels usuaris de la BTT al Parc, i posa de relleu la pressió generada per les bicicletes circulant tant per els recorreguts de la xarxa dinàmica del lleure com per fora d’aquestes xarxes, trialeres o corriols, no recomanats per aquest ús. L’estudi destaca alguns trams amb major afluència de visitants amb conflictivitat entre bicis i vianants.   Actualment, i en la línia de l’estudi esmentat, l’oferta del Parc opta per regular els usos ciclistes i mantenir les infraestructures existents.  El transport Públic L’oferta de transport públic al Parc Collserola es composa de:   
• La xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, amb 6 parades dins del parc o properes a aquest.  
• La xarxa de ferrocarril de RENFE, amb 10 parades properes als punts d’accés del Parc.  
• La xarxa d’autobusos urbans i interurbans dels municipis del parc. 
• Els serveis de metro, el funicular i el tramvia.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  La major part d’aquesta oferta està inclosa a l’àrea d’integració tarifària de l’ATM de Barcelona. La integració tarifària permet el transbordament entre els diversos serveis de transport sense necessitat de canviar de bitllet, durant un temps determinat i segons la zonificació establerta.  Figura 2.6. Parades de transport públic properes al Parc Natural de Collserola 

 Font: Elaboració pròpia 
 
 
Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya Pel que fa al ferrocarril, la línia del Vallès explotada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya travessa el Parc de Collserola per connectar Barcelona amb les principals poblacions del Vallès Occidental.   La xarxa de FGC permet la intermodalitat entre els serveis de metro, bus, rodalies i el funicular de Vallvidrera. Les parades de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ubicades a menys de 500 metres de distància al Parc de Collserola són:   
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• Peu del funicular (S1 i S2) – (municipi de Barcelona) 
• Baixador de Vallvidrera (S1 i S2) – (municipi de Barcelona) 
• Les Planes (S1 i S2) – (municipi de Sant Cugat) 
• La Floresta (S1, S2, S5 i S55) – (municipi de Sant Cugat) 
• Valldoreix (S1, S2, S5 i S55) – (municipi de Sant Cugat) 
• Sant Cugat (S1, S2, S5 i S55) – (municipi de Sant Cugat)  Val a dir que, les parades de Valldoreix i Sant Cugat es troben fora dels límits del Parc, i la de Sant Cugat dista més de 500 metres del límit del parc. El gràfic següent mostra, esquemàticament, el recorregut i parades de les diverses línies del Vallès.  Figura 2.7. Esquema de les línies Barcelona-Vallès dels FGC    Font: FGC  L’oferta del servei es àmplia, tant en dies feiners com festius. Les expedicions i la freqüència varia segons la franja horària del dia, i segons sigui feiner o festiu. Tanmateix, les freqüències i expedicions en el tram compartit per les línies de Sabadell i Terrassa s’incrementen significativament.   

Rodalies RENFE La xarxa de Rodalies de RENFE disposa de tres ínies que encerclen el Parc de Collserola. D’entre les parades que ofereix la xarxa, hi ha 6 estacions que es troben a una distància acceptable en termes de cobertura de transport públic.   Les línies R1/R4 de Barcelona – Baix Llobregat/Penedès disposen de 3 estacions properes al Parc: Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol. Les línies R7/R4 de Barcelona al Vallès disposen de 3 parades properes al parc: Torre Baró, Montcada Santa Maria i Cerdanyola del Vallès.  Els següents gràfics mostren, esquemàticament, el recorregut i parades de les diverses línies del rodalies RENFE.   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Figura 2.8. Esquema de les línies de rodalies de RENFE     Font: Renfe  L’oferta del servei és àmplia, amb variacions segons les hores del dia i segons sigui dia feiner o cap de setmana. Els dies feiners la freqüència es troba entre els 15-30 minuts, mentre que els dissabtes i diumenges la freqüència de pas augmenta a 60 minuts. Ja que la línia R1 en el tram comprès entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol no circula els caps de setmana.  
Metro  A la banda nord de Barcelona, a la falda de la Serra de Collserola, s’estén la xarxa de metro, amb diverses estacions situades a prop del Parc. Amb l’arribada de la línia 9 del metro de Barcelona (L9/L10), que transcorrerà paral·lelament al límit inferior del Parc de Collserola aquesta oferta es veurà ampliada sensiblement.  Les estacions properes al Parc corresponen a les línies 3, 4 i 11 i són:  
• Montbau (L3) 
• Canyelles (L3) 
• Roquetes (L3) 
• Trinitat Nova (L3/L4/L11) 
• Casa de l’Aigua (L11)  
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• Torre Barró – Vallbona (L11)  
• Ciutat Meridiana (L11) 
• Can Cuiàs (L11)  L’horari del servei de metro va de les 5.00 hores fins les 00.00 hores els dies feiners i diumenges, mentre que l’horari del servei els divendres i dissabtes és més ampli. La freqüència de pas dels combois és elevada i els temps d’espera va de pocs minuts a un màxim de 15’ en hores vall.  En aquesta vessant de Collserola, els pendents són pronunciats i l’accés a peu a Collserola està condicionat a aquest factor. Tot i així, mitjançant la xarxa de carrers i camins de l’entorn és possible accedir al parc de Collserola.  
Funicular de Vallvidrera El funicular de Vallvidrera uneix la part alta del barri de Sarrià amb Vallvidrera. El funicular té 3 parades: Vallvidrera inferior, Passeig de les Aigües i Vallvidrera Superior. L'estació inferior està connectada amb les línies S1 i S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat (parada Peu del Funicular).  Figura 2.9. Esquema del Funicular de Vallvidrera   Font: Trenscat.cat  El baixador del Passeig de les Aigües dóna servei a aquesta pista forestal que voreja gran part de la serra de Collserola i que és un espai de lleure habitual.   L’horari de servei del funicular va de les 4.46 fins les 00.20 hores dels dies feiners, tenint una freqüència de 6 minuts. Els dissabtes i festius el servei comença a les 5.36 hores i finalitza a les 0.47 hores. Aquests dies el temps d’espera és superior que els dies feiners, tot i que només en les primeres expedicions del matí la freqüència de pas puja a 15 minuts.  
Funicular del Tibidabo El funicular del Tibidabo està situat al nord del barri de Vallcarca i permet accedir al cim del Tibidabo on hi ha diversos equipaments de lleure i oci, entre els quals es troba el parc d’atraccions del Tibidabo.   L'estació inferior del funicular enllaça amb el Tramvia Blau que a la vegada permet l'enllaç amb les línies S1, S2, S5 i S7 de Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'avinguda Tibidabo. El funicular no funciona tots els dies de l’any i el seu horari està pensat per donar servei, principalment, als visitants del parc d’atraccions. La primera 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  expedició surt a les 10.30h i fins a 15 minuts després del tancament del Parc d'atraccions. Aquest transport no es troba integrat en el sistema tarifari de l’ATM.  
Tramvia Blau El Tramvia Blau surt de l’avinguda Tibidabo (a costat de l’estació FGC Avinguda Tibidabo de la L7) i connecta aquest punt amb el peu del Funicular del Tibidabo. El tramvia dóna accés a:   

• CosmoCaixa (Museu de la Ciència) 
• Parc d’atraccions del Tibidabo 
• El temple del Sagrat Cor 
• Torre de Comunicacions de Collserola 
• Observatori Fabra  Funciona dissabtes, diumenges i festius excepte del 8/04 al 17/04 i del 24/6 al 11/09 que funciona tots els dies. L’horari va de 10.00 a 18.15 o 19.30 segons l’època de l’any. El bitllet no es troba integrat en el sistema tarifari de l’ATM.   

Trambaix La línia T3 del Trambaix enllaça Barcelona amb les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. El tramvia ofereix una oferta de servei àmplia amb una freqüència de pas mitja de 15’.  Les parades a una distància inferior de 1.000 metres al Parc de Collserola i amb un pendent suau són Torreblanca, Walden i Rambla de Sant Just.  Figura 2.10. Esquema de les línies del Trambaix   Font: Trenscat.cat   
Xarxa de bus La xarxa d’autobusos que dóna servei al Parc de Collserola es composa pels autobusos urbans del municipis compresos dins del Parc i per les línies d’autobús interurbà que uneixen dos o més municipis.   Les línies urbanes de Barcelona donen cobertura de proximitat al Parc de Collserola per la banda sud i Vallvidrera i Les Planes. Per la banda del Vallès, hi ha diverses línies que comuniquen Sant Cugat i Cerdanyola amb La Floresta i Valldoreix o algun altre punt del Parc. 
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Taula 2.5. Línies d’autobús presents a l’àmbit de Collserola LÍNIA URBANA RECORREGUT I FREQÜÈNCIA LÍNIA 19 Plaça Urquinaona – Sant Genís (Fe: 18’-23’ /Di: 14’-20’ / Fes: 18’-23’) LÍNIA 27 Plaça Espanya – Roquetes (Fe: 16’ /Di: 14’  / Fes: 18’) LÍNIA 45 Passeig - Marítim Horta (Fe: 21’ /Di: 18’ / Fes: 21’) LÍNIA 47 Plaça Catalunya – Canyelles (Fe: 14’ /Di: 12’ / Fes: 21’) LÍNIA 60 Besòs Verneda – Esplugues (Fe: 65’-70’ /Di: 45’ / Fes: 65’-70’) LÍNIA 62 Plaça Catalunya – Ciutat Meridiana (Fe: 40’-45’ /Di: 30’ / Fes: 40’-45’) LÍNIA 66 Plaça Catalunya – Sarrià (Fe: 30’ /Di: 20-25’ / Fes: 30’) LÍNIA 76 Ciutat Meridiana – Sant Genís  (Fe: 35’ /Di: 35’ / Fes: 35’) LÍNIA 102 Plaça Eivissa - Cementiri de Collserola (cada 75’ tots els dies) LÍNIA 103 Moncada i Reixac - Cementiri de Collserola (només circula festius, 3 exp. separades per 90’) LÍNIA 104 Fabra i Puig – Cementiri de Collserola(només circula dissabtes i festius, 3 exp. separades per 90’) LÍNIA 111 Tibidabo (cada 30’ tots els dies) LÍNIA 113 Plaça Puis XII – La Mercè (Fe: 35’ /Di: 30’ / Fes: 35’) LÍNIA 118 Mas Guimbau - Vallvidrera – Les Planes (cada 70-75’ tots els dies) LÍNIA 119 La Teixonera (Fe: 45’ /Di: 30’ / Fes: 45’) LÍNIA 124 Penitents (cada 30’ tots els dies) LÍNIA 127 Roquetes (cada 30’ tots els dies) LÍNIA 128 El Rectoret (Fe: 85’ /Di: 80’ / Fes: 85’) LÍNIA 130 Plaça d’Artós - Can Caralleu - Parc de l’Oreneta. (accés al pg. de les Aigües) (Fe: 45’ /Di: 20’ / Fes: 45’) LÍNIA 155 Can Cuiàs – Santa Maria de Montcada  (cada 35’ tots els dies) LÍNIA 185 Canyelles – Sant Genís (Fe: 40’ /Di: 35-40’ / Fes: 40’) LÍNIA 196 Pl. Kennedy – Bellesguard  (accés al Passeig de les Aigües) (cada 13’ tots els dies) LÍNIA V3 Zona Franca - Can Caralleu (accés al Passeig de les Aigües) (Fe: 15’ /Di: 12’ / Fes: 15’) LÍNIA V7 Plaça Espanya - Sarrià(Fe: 14’ /Di: 10’ / Fes: 20’) LÍNIA V21 Passeig Marítim – Montbau (Fe: 15’ /Di: 13’ / Fes: 20’) LÍNIA V27 Passeig Marítim – Canyelles (Fe: 13’ /Di: 13’ / Fes: 15’) TIBIBUS! Plaça Catalunya – Tibidabo (20-30’ tots els dies d’obertura del Parc) L1 SANT CUGAT Mira-sol-Valldoreix - Torrent de Ferrussons (Fe:30-40’, Di: 80’) L3 SANT CUGAT Les Planes - la Floresta –FGC Sant Cugat (Tots els dies cada 90’) L4 SANT CUGAT La Floresta (Fe: 20’ /Di: 40’ / Fes: 40’) L5 SANT CUGAT Les Planes – La Floresta (Fe:30’, Di: 60’) L11 SANT CUGAT Mira-sol - Turó de Can Mates – La Floresta (Fe: 30’) SU 1 CERDANYOLA DEL V. Canaletes – Can Coll (Fe:30’, Di: 60’) PA CERDANYOLA FGC Bellaterra – Parc de l’Alba (30-35’, si bé hi ha franges horàries que no circula) SU 3 CERDANYOLA DEL V. Renfe – CAP Canaletes (Fe:30’, Di: 60’) JT Sant Just Desvern – Sant Joan Despí (Fe:30’) EP1 La Miranda Esplugues – Zona Universitària (Fe:30’, Di: 30’) EP2 Hospital Sant Joan de Déu – La Miranda (Fe:30’, Di: 30’) V1 Valldoreix Valldoreix bus - Estació - Montmany (Fe: 30’ /Di: 60’ / Fes: 60’) v3 Valldoreix Valldoreix bus - Estació - Can Casurella  (Fe: 30’ /Di: 60’ / Fes: 60’) Font: Informació extreta del web dels diferents operadors 



 

 27

ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   Per altra banda, hi ha tres línies d’autobús interurbà que travessen el Parc de Collserola, anant de Barcelona al Vallès o de Molins de Rei a La Floresta. Aquestes línies circulen els dies feiners, i no tenen servei durant el mes d’agost.  Taula 2.6. Línies d’autobús que travessen el Parc de Collserola LÍNIA INTERURBANA RECORREGUT MB3 MOLINS DE REI Molins – La Floresta (Fe: 60’-120’) A6 Barcelona Plaça Lesseps – Sant Cugat del Vallès – per l’arrabassada (BP-1417). No circula els festius, el caps de setmana i tampoc durant el mes d’agost. Hi ha 3 expedicions al dia i una extra els dies feiners d’obertura del parc del Tibidabo. A7 Barcelona Plaça Lesseps - Cerdanyola del Vallès per la carretera d’Horta (BV-1415). No circula els festius, els caps de setmana i tampoc durant el mes d’agost. Hi ha 2 expedicions al dia. B7 Rubí – Cerdanyola. (Tots els dies cada 30’-50’) L10 Sant Just – Sant Feliu – El Prat (Fe:80’, Di: 80’) L67 Castellbisbal-El Papioll-Molins de Rei-St Joan Despíl-Hospital-Barcelona (Tots els dies cada 75’-120’) Font: Informació extreta del web dels diferents operadors  
El vehicle privat El PEPCo defineix la xarxa viària del Parc, distingint entre la xarxa rodada principal, i la xarxa rodada secundària d’accés lliure. La xarxa viària principal del Parc de Collserola transcorre, principalment, de nord a sud i connecta el nucli urbà de Barcelona amb alguns dels municipis que formen part del Parc. Aquesta xarxa suma una longitud de 55,9 km, i és la que defineix els recorreguts principals i regula l'accessibilitat als diferents indrets. Forma part de la xarxa viària principal la:  
• Carretera C-16 
• Carretera de l’Arrabassada ( BP-1417) 
• Carretera d’Horta (BV-1415) 
• Carretera de Molins de Rei (BV-1468) 
• Carretera de Vallvidrera (BV-1462)  
• Carretera del Tibidabo (BV-1418) 
• Carretera del cementiri de Collserola    
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Figura 

La Ronda de Dalt (B-10), que tot i no estar dins del límits del Parc, directes a Collserola: 
• B-10 Sortida 8. Enllaç amb BV
• B-10 Sortida 6. Enllaç amb BP
• B10 Sortida 4. Enllaç amb BV-La xarxa rodada secundària correspon als carrers en barris residencials, pistes asfaltades i pistes no asfaltades que donen accés a edificacions o punts aïllats. S’estén al llarg de 50,8 Km. Es tracta de vials de circulació lliure, on hi ha una convivència entre vehicles i usuaris del parc i en la que es dóna prioritat a favor dels usuaris del parc.  

Aparcament Existeixen un total de 25 aparcaments lliures places. La major oferta de places es concentra en 4 aparcaments: Sant Pere Màrtir, Torrent de Can Coll, La Salut de Sant Feliu, Santa Creu d'Olorda que sumen més de 600 places d’aparcament.  

Figura 2.11.  Xarxa viària del Parc Natural de Collserola 

Font: AMB  10), que tot i no estar dins del límits del Parc, és una via d’alta capacitat amb enllaços Sortida 8. Enllaç amb BV-1462 (ctra. Vallvidrera) i BV-1468 (ctra. Vallvidrera a Molinç amb BP-1417 (crta. De la Rabassada) i BV-1418 (crta. Tibidabo)-1415 (crta. d’Horta a Cerdanyola).  correspon als carrers en barris residencials, pistes asfaltades i pistes no ccés a edificacions o punts aïllats. S’estén al llarg de 50,8 Km. Es tracta de vials de circulació lliure, on hi ha una convivència entre vehicles i usuaris del parc i en la que es dóna prioritat a favor Existeixen un total de 25 aparcaments lliures regulats en superfície a Collserola que sumen un total de 987 places. La major oferta de places es concentra en 4 aparcaments: Sant Pere Màrtir, Torrent de Can Coll, La Salut que sumen més de 600 places d’aparcament.   

 s una via d’alta capacitat amb enllaços 1468 (ctra. Vallvidrera a Molins de Rei). rta. Tibidabo). correspon als carrers en barris residencials, pistes asfaltades i pistes no ccés a edificacions o punts aïllats. S’estén al llarg de 50,8 Km. Es tracta de vials de circulació lliure, on hi ha una convivència entre vehicles i usuaris del parc i en la que es dóna prioritat a favor en superfície a Collserola que sumen un total de 987 places. La major oferta de places es concentra en 4 aparcaments: Sant Pere Màrtir, Torrent de Can Coll, La Salut 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Taula 2.7. Xarxa viària i punts d’aparcament Aparcament Municipi Capacitat Sant Pere Màrtir Sant Just Desvern 190 Torrent de Can Coll Cerdanyola del Vallès 168 La Salut de Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat 140 Santa Creu d'Olorda Barcelona 116 Centre Educació Ambiental de Can Coll Cerdanyola del Vallès 50 Mirador de Montbau Barcelona 40 Àrea d'Estada de Castellciuró Molins de Rei 40 Turó d'en Cors Sant Just Desvern 40 Edifici del Centre d'Informació del Parc de Collserola Barcelona 30 El Terral Molins de Rei 27 Mirador de Cerdanyola Cerdanyola del Vallès 25 Mirador de Torre Baró Barcelona 22 Sant Medir Sant Cugat del Vallès 20 Font: AMB  Figura 2.12.  Xarxa viària i oferta d’aparcament 

 Font: AMB  A banda dels aparcaments lliures dins del Parc, completa l’oferta l’aparcament del Tibidabo, amb 450 places de pagament.  
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2.2  SÍNTESI DE VALORS, PUNTS CRÍTICS I OPORTUNITATS DE MILLORA El PEPNAT i la MPGM realitzen una diagnosi de l’estat actual del Parc, pel que fa a la mobilitat cal destacar:  
• La vialitat intermunicipal metropolitana prevista al PGM s’ha reduït. De totes les previsions plantejades, la única que s’ha construït ha estat el Túnel de Vallvidrera (C16), inaugurat l’any 1991, no s’han executat el Túnel Central ni el Túnel d’Horta i s’ha desprogramat la Via de Cornisa.  
• Els nuclis residencials de l’interior del Parc acullen a més de 15.000 persones, generalment amb una ocupació extensiva i de baixa densitat. Aquests desenvolupaments resulten força insostenibles des del punt de vista de la mobilitat.  
• Els espais perimetrals juguen un paper molt rellevant en la connectivitat interior i exterior d'aquest espai. Són particularment importants per la gestió del parc i són els que li marquen la permeabilitat i la funcionalitat ecològica. En les zones perimetrals és on es manifesten els principals focus de tensió entre el parc i el seu entorn urbanitzat. 
• El model d'ús social contemplat al PEPCo ha estat útil durant molts anys, però actualment està clarament superat. No només per l'increment d'activitats que ha portat fins a una situació pròxima a la saturació , sinó també per les noves activitats que han anat sorgint en aquests darrers anys.  A més d’aquestes valoracions, des del Parc es confirma que les dades facilitades pels ecocomptadors situats en cinc punts de la serra, conclouen que el Parc Natural de Collserola es troba per sobre dels 3 milions de visitants anuals, amb una alta afluència durant tots els dies de la setmana, tot i que la major concentració es dóna els matins dels caps de setmana de primavera i tardor.  Sobre aquesta dada es coneix que:  
• El col·lectiu cada vegada més present a Collserola és el dels corredors i ciclistes, ja sigui en activitats d’entrenament o en competicions organitzades. La percepció ciutadana dels darrers anys, és la d’estar arribant a la saturació en alguns indrets.  
• L’actual situació ha posat de manifest la necessitat de repensar alguns plantejaments per establir una nova Estratègia d’Ús Públic. Una de les accions que s’ha endegat ha estat la constitució d’una Taula de treball amb tècnics municipals dels nou ajuntaments del Parc. La finalitat d’aquest nou espai permanent és la de consensuar les mesures de regulació de l’ús públic, en tot el territori.   Altres valors relatius a la mobilitat fan referència a les demandes a les xarxes de mobilitat: 
• Per la xarxa viària que travessa el parc, circulen una mitjana de 25.000 vehicles/dia (excloent la carretera C-16).  
• Per la seva banda, l’estació del Baixador de Vallvidrera registra 417.425 passatgers a l’any.  
• La Plaça Mireia a Esplugues, i la zona de Tibidabo i el Pla dels Maduixers a Barcelona, són els accessos més utilitzats per entrar al Parc. 
• Pel sector del Vallès, la Plaça Rotary de Sant Cugat, és el tercer punt d’accés més utilitzat, seguit de Can Canaletes a Cerdanyola. 
• El cap de setmana, els accessos més utilitzats són: Can Coll, Sant Feliu de Llobregat i Vallvidrera. 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  
• Els dies laborables s’accedeix principalment per: Plaça Mireia i Baixador de Vallvidrera. 
• Els accessos de tota la setmana són: Tibidabo, Plaça Rotary, Can Canaletes, Torre Baró, Molins de Rei, Pl. Karl Marx/Can Masdeu i Montcada i Reixac. 
• La majoria dels usuaris del Parc hi accedeixen en transport privat (42,66%) i caminant (35,14%). La bicicleta (11,91%) i el transport públic (9,96%), són menys utilitzats.  L’anàlisi del model de mobilitat actual es sintetitza en:  
• La xarxa viària i el transport per ferrocarril suporta de manera satisfactòria la mobilitat local i intermunicipal que desplaça per l’àmbit.  
• La xarxa de transport públic en bus no dóna cobertura als equipaments del parc que funcionen els caps de setmana. 
• Alguns punts d’accés o nodes presenten disfuncions en termes d’aglomeració, alta freqüentació, i accessibilitat en vehicle privat.  
• Hi ha una alta freqüentació a determinats trams de la xarxa dinàmica per al lleure: sobretot al Passeig de les Aigües. 
• La Plaça Mireia constitueix un dels punts d’accés més important al Parc, sobretot entre setmana. Aquest punt no disposa de transport públic proper i els usuaris hi accedeixen gairebé exclusivament en vehicle privat . 
• El centre d’informació de Can Coll obert els diumenges, amb una alta afluència de visitants. Per aquest punt circulen diverses línies de transport públic, cap d’elles dóna serveis els diumenges. 
• L’àmbit del Baixador de Vallvidrera disposa d’una bona connexió amb transport públic. Disposa de bones oportunitats pel que fa als modes d’accés, senyalització d’itineraris, i altres actuacions. 
• L’Àmbit de la Plaça Rotary de Sant Cugat és un exemple excel·lent de visitants que accedeixen a peu al Parc. 
• Hi ha oportunitats pel transport públic que cal gestionar. Altres temes interessants destacar són:  

• Existència d’una amplia xarxa de camins al parc 
• Èxit del tancament dels camins 
• Regulació de les activitats multitudinàries 
• Existència uns itineraris de bicicletes definits pel Parc però elevada dispersió dels usuaris de la bici en tot el territori 
• Diferències rellevants de cobertura de TP i de condicions orogràfiques i distàncies als diferents municipis del Parc.  
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3 CONTINGUTS I OBJECTIUS DE LA MPGM I DEL PEPNAT EN CLAU DE MOBILITAT Els objectius del PEPNat i la MPGM ajusten el planejament i el doten d’una ordenació urbanística d’acord amb la realitat actual.   Per una banda, la Modificació del PGM en l’àmbit de la Serra de Collserola actualitza la qualificació del sòl i la dota de les condicions necessàries per la seva posterior ordenació. Els continguts i criteris generals, en matèria de mobilitat, de la MPGM són:  Objectiu 2. Minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola, afavorint la permeabilitat de les infraestructures existents i limitant la implantació de noves infraestructures i edificacions a les estrictament necessàries per a satisfer l’interès públic general i la correcta gestió del Parc; i reconèixer els sòls i els cursos fluvials necessaris per assegurar la connectivitat interior i exterior del Parc Natural, minimitzant l’aïllament de la Serra de Collserola respecte la resta d’espais lliures de l’entorn.   Objectiu 4. Assegurar un ús social del Parc compatible amb la preservació dels valors ecològics, modulant les pertorbacions associades a les activitats de lleure i afavorint la concentració d’usuaris en àrees amb una bona accessibilitat i dotació de serveis que permetin disminuir la pressió antròpica en àrees més sensibles del Parc.   Per altra banda, el PEPNat es configura com un pla urbanístic i de protecció del medi natural que substitueix completament el vigent Pla Especial d’Ordenació de la Serra de Collserola (PEPCo). El pla concreta l’ordenació detallada del Parc (d’acord amb el marc general definit per la MPGM). Els objectius i criteris generals en matèria de mobilitat són:  Objectiu 2.- Millorar les condicions de les vores del Parc per tal de disminuir els riscos, recuperar ambients i paisatges, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais oberts de l’entorn, facilitar l’accessibilitat dels usuaris del Parc i corregir el caràcter suburbà. En particular, cal assegurar la permeabilitat ecològica en tant que és un dels processos ecològics més importants per al manteniment del bon estat de la biodiversitat, i en el Parc està molt compromesa. Millorar l’accessibilitat a aquest sector perifèric del parc i encabir un ús més intensiu del lleure ciutadà per protegir millor l’interior del Parc.   Objectiu 3.- Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità incidint en l’ús i el foment d’energies netes. El PEPNat ha de garantir que l’ús social a Collserola, en les seves múltiples fórmules i intensitats, sigui compatible amb la conservació del patrimoni natural i cultural i amb el desenvolupament de les activitats econòmiques que s’hi duen a terme.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  3.1 BREU DIAGNOSI DEL MODEL DE MOBILITAT PROPOSAT AL PARC 3.1.1 LA MPGM EN CLAU DE MOBILITAT Les alternatives proposades en la MPGM comporten un ajust en la regulació del sistema d’espais lliures que afavoreix  la biodiversitat, la gestió activa del Parc i la recuperació i reutilització del patrimoni arquitectònic, històric i cultural. També reconeix i regula els sòls que tenen una important rellevància pel cicle de l’aigua i per a la connectivitat ecològica del Parc amb els espais oberts de l’entorn. Així com racionalitzar la xarxa viària i suprimir les reserves d’equipaments que va preveure el PGM original en l’àmbit del Parc Natural, minimitzant l’ocupació de sòl i la fragmentació de l’espai.   A nivell quantitatiu, les tres alternatives proposades comporten els canvis següents respecte la situació actual:   Taula 3.1. Resum de qualificacions de la MPGM QUALIFICACIONS MPGM XIFRES 

 

- Una disminució de les reserves viàries de 131,87 ha. - Una disminució dels sòls qualificats d’equipament, cementiris i serveis tècnics de 540,23 ha (dels quals 423 ha són reserves).  - Una disminució de les zones en sòl no urbanitzable (lliure permanent i rústic protegit de valor agrícola) de 200,43 ha.  - Un increment del sistema d’espais lliures de Collserola de 872,53 ha, corresponent a la suma dels anteriors.   A nivell estratègic, la línia de treball pel sistema d’infraestructures, equipaments i usos admesos és el següent:    
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Taula 3.2. Estratègia de la MPGM XARXA VIÀRIA BÀSICA RESERVES VIÀRIES AVANÇ MPGM 1. Adequació del planejament a la realitat física construïda  2. Reconeixement dels vials existents (S’identifiquen les vies amb un nivell de servei o d’utilització menor com a vials de la xarxa viària bàsica secundària) 3. Eliminació de les reserves viàries de caràcter local no desenvolupades 4. Eliminació de les reserves corresponents a camins i pistes forestals identificades pel PGM com a vials. 5. Eliminació de les reserves viàries metropolitanes no desenvolupades CRITERIS URBANITZACIÓ Xarxa viària bàsica: En el cas d’intervencions de reforma de les vies no segregades de l’àmbit de la MPGM, s’haurà de preveure la implantació d’un carril per a ús de vianants i bicicletes (o altres mesures per millorar la seguretat d’aquests usuaris), i les mesures adequades per prevenir problemàtiques relacionades amb l’atropellament d’animals problemàtiques relacionades amb l’atropellament d’animals. Xarxa viària bàsica secundària: Les vies de la xarxa viària bàsica secundària s’han d’urbanitzar de manera congruent amb la seva posició a l’interior  de Collserola, seran de plataforma única amb prioritat de pas a favor dels vianants i ciclistes, i la seva urbanització haurà de ser la mínima necessària per complir amb la seva funció viària. XARXA FERROVIÀRIA XARXA FERROVIÀRIA EXISTENT S’establiran les condicions per a la intervenció i la reforma de la xarxa ferroviària existent a l’interior de la Serra de Collserola, amb la finalitat que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la permeabilitat i minimitzar el seu impacte. EQUIPAMENTS RESERVES Es proposa l’eliminació de les reserves d’equipament existents no desenvolupades, d’acord amb el marc normatiu actual i l’objectiu de minimitzar l’ocupació del sòl. EQUIPAMENTS EXISTENTS Es reconeixen, amb caràcter general, els equipaments existents. Es proposa la inclusió de la majoria de construccions d’equipaments existents al catàleg de masies. Els equipaments que no reuneixen els criteris per a ser inclosos al catàleg i no siguin compatibles amb la nova clau 29 Co, es regularan amb una clau específica. NOUS EQUIPAMENTS Es restringeix la implantació de nous equipaments a determinades construccions del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i s’indiquen les localitzacions preferents dels accessos equipats al parc (d’acord amb el model d’ús públic).  3.1.2 EL PEPNAT EN CLAU DE MOBILITAT La regulació d’usos i activitats ordena la implantació al Parc de certs tipus d’usos i activitats. Per tant, té incidència sobre les futures activitats que es desenvolupin. Es selecciona aquells aspectes rellevants en clau de mobilitat.  Regulació d’usos admesos La qualificació que proposa la MPGM es traduirà en l’ordenació dels usos admesos i no admesos al parc. Els principis generals del PEPNat estableixen la no admissió de cap nova edificació que no estigui suficientment justificada i que no se situï a l’entorn d’un element catalogat i el rehabiliti. La definició dels usos admesos i els criteris urbanístics es basen en la unitat mínima de finca, l’accés i no estar inclosos en una zona sensible:        
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Taula 3.3. Usos admesos en determinades construccions i criteris d’assignació ADMÈS EN DETERMINADES CONSTRUCCIONS Criteris per l’assignació d’usos  HABITATGE FAMILIAR Ús referit a l'allotjament prolongat de les persones en edificis condicionats per aquesta funció. - Admès únicament en edificacions amb ús d’habitatge actual o previ - Accés rodat des de la xarxa de camins rurals. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I PROFESSIONALS Comprèn les activitats vinculades a l’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització d’aquests productes.  I també activitats vinculades a les professions artístiques o lliberals i a la investigació i el desenvolupament. - Accés rodat en bon estat i aparcament adequat - Ubicat en unitats de finca superior a 1 Ha - No s’admet a les reserves ni en entorns sensibles. TURISME RURAL Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural. - Accés rodat en bon estat i aparcament adequat - Construccions anteriors a 1950 - Ubicat en unitats de finca superior a 1 Ha - No s’admet a les reserves ni en entorns sensibles. RESTAURACIÓ/HÍPICA Comprèn els establiments destinats a restaurant. - Accés rodat en bon estat i aparcament adequat - Ubicat en unitats de finca superior a 1 Ha - Vinculat a la xarxa de lleure o a la vora exterior del parc - No s’admet a les reserves ni en entorns sensibles. EQUIPAMENTS Comprèn aquells equipaments, tant públics com privats, que es beneficien del contacte amb la natura i aporten valor al parc, en especial els relacionats amb el coneixement, la salut i el lleure. - Accés rodat en bon estat i aparcament adequat (<300 o <500 m de la xarxa viària bàsica segons tipologia d’equipament) - No s’admet a les reserves ni en entorns sensibles. (excepte els de coneixement) - Ubicat en unitats de finca superior a 1 Ha - Vinculat a la xarxa de lleure (equipament lleure) XARXA CAMINS CRITERI GENERAL Es mantindrà l’actual política de tancament de camins a la circulació motoritzada, amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències. ASPECTES CLAU 1. Minimitzar la dispersió dels usuaris i la pressió generalitzada dels diferents espais del Parc. 2. Fomentar l’accés al Parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la trama urbana. 3. Complementarietat amb el sistema d’aparcaments, senyalització i altres elements associats.  Es regulen els usos admesos en 181 edificacions incloses dins del catàleg de Masies i Cases Rurals de Collserola.  En clau de generació de mobilitat, es valora el potencial mínim i el màxim. En base a la superfície de cada construcció, es valora quina atracció de desplaçaments tindria si es desenvolupés un ús d’habitatge rural o de turisme rural (atracció mínima), i quina atracció tindria si es desenvolupés un ús amb molt poder d’atracció (restaurant, equipament vinculat d’ús públic).   Regulació de l’ús de públic i de lleure:  A banda de la concreció d’usos admesos, el PEPNat aposta per una estratègia d’accés i ús públic a partir de la definició d’una xarxa bàsica que concentri els recursos del lleure en determinats espais i recorreguts. En 
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coherència amb els objectius del propi Pla, aquesta xarxa prioritza la modulació de l’accés al parc així com la intensificació i millora dels recursos existents.  Les dotacions per a l’ús públic del Parc natural de Collserola es concreten en les àrees de lleure i estada i la vialitat, itineraris i senyalització.   Àrees de lleure i estada (sistemes espacials) � l’estratègia a seguir és la delimitació d’àrees d’ús públic preferents. Vialitat, itineraris i senyalització (xarxa dinàmica) � l’estratègia a seguir és la jerarquització de la xarxa de camins i millora de la senyalització per tal de minimitzar la dispersió dels usuaris.  En l’apartat de l’ús públic defineix uns sistemes espacials basats en: nodes, enclavaments i fites interiors. En aquests sistemes es prioritza l’accés al parc amb transport públic així com la intensificació i millora dels recursos existents. A la xarxa dinàmica (vianant i rodada) es proposa la possibilitat d’una experiència transversal o acotada del parc.  ESTRATÈGIA D’ÚS PÚBLIC: LA INFRAESTRUCTURA DE LLEURE COM A XARXA 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  ESTRATÈGIA D’ÚS PÚBLIC: LA INFRAESTRUCTURA DE LLEURE COM A XARXA 
  
   Els criteris generals en matèria de mobilitat que regeixen l’ús del lleure són:   

• Definir àrees d’accés restringit i prohibit (de forma total o parcial, permanent o intermitent, d’usos segregats per horaris i /o per indrets) per evitar la pertorbació en els àmbits més sensibles i regular-la en la resta.  
• Com a mínim, per a autoritzar les activitats i instal·lacions s’han de tenir en compte els següents criteris: accessibilitat i efectes que pot comportar sobre la mobilitat.  
• Totes les activitats de lleure, siguin individuals o col·lectives, s’han de desenvolupar per les àrees o camins. 
• Es manté el tancament a la circulació motoritzada pels camins, a excepció dels veïns i els vehicles de serveis i emergència.  
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• S’ha de potenciar la idea dels beneficis de la passejada pel parc sense la necessitat que l’ús estigui vinculat a activitats o vehicles que comporten un ús més intensiu o un impacte manifest.  
• S’ha d’incentivar l’ús i visió del parc com espai de salut, benestar i difusió i coneixement de la natura a la població metropolitana.  
• En els supòsits que es produeixi una greu incompatibilitat d’alguna modalitat de lleure amb els vianants, el PEPNat proposa la creació d’una xarxa específica (permanent o temporal) o l’establiment d’algun tipus de separació.  
• S’ha d’incentivar l’accés al parc a través del transport públic o directament des de la trama urbana de l’entorn per tal de reduir la circulació de vehicles a l’interior del Parc.  
• Atesa la multiplicitat d’actes col·lectius diversos i la dificultat de gestionar les autoritzacions pels serveis tècnics, el PEPNat proposa aprovar un calendari anual d’activitats autoritzades, d’acord amb els criteris generals // Perfil dels visitants i pautes de l’ús públic: nombre i procedència de visitants, durada de l’estada, estacionalitat, pautes de comportament, impactes derivats de l’ús, la capacitat d’acollida // L’anàlisi de les característiques i condicions ambientals de l’espai: medi físic, medi natural, fragilitat dels sistemes naturals, impacte sobre la flora i/o la fauna, variacions estacionals. 
• La distribució de l’ús públic en l’espai a partir de l’anàlisi de les àrees que suporten un ús intens, moderat o reduït. Haurà de delimitar les àrees d’ús públic preferents tenint en compte les de més resistència a la pressió humana i preservar aquelles de major fragilitat.   Regulació de la xarxa viària i ferroviària del Parc: El PEPNat estableix les característiques que han de reunir tant les vies i ferrovies existents com les de nova creació, amb especial èmfasi a les mesures correctores encaminades a disminuir la fragmentació dels hàbitats i evitar l’aïllament ecològic del Parc, proposant actuacions per a millorar la connectivitat (tractament de passos de fauna, passos inferiors, condicionament de les vores, etc.).   També incorpora recomanacions en relació amb les reserves per a vies segregades que preveu el PGM, que serveixin per a la reflexió en el marc de la redacció del PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   Regulació de la xarxa de camins: El PEPNat inventaria i estableix una jerarquització de la xarxa de camins per assegurar un correcte funcionament del sistema, distingint els camins principals (amb una major continuïtat i un paper més estructurador) dels camins secundaris. El criteri general és el tancament dels camins a la circulació motoritzada, amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències.   Això implica ubicar estratègicament zones d’aparcament a l’inici dels recorreguts de mobilitat tova. També, dimensionar i dissenyar correctament aquestes zones d’aparcament per evitar la dispersió de vehicles al llarg de les vies d’accés i evitar les pertorbacions derivades i els riscos associats.   També fixa les condicions que hauran de tenir els camins (amplada, tractament del paviment, etc.) i els usos admesos en cadascun d’ells (vianants, bicicletes, cavalls, etc.) per tal d’ordenar l’ús social dels camins amb la finalitat d’optimitzar la capacitat de càrrega de la xarxa de camins i minimitzar la fragmentació, la pertorbació i la pèrdua de biodiversitat.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  La xarxa de camins i les condicions considera, també, la xarxa de prevenció d’incendis. S’optimitza el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de recursos materials.   D’altra banda, el PEPNat inventaria i fixa els criteris de la xarxa de senders, amb l’objectiu de que els camins o senders no inclosos en aquest inventari deixin de tenir aquesta funció i es minimitzi la dispersió dels usuaris. Es senyalitzaran correctament els senders per evitar la freqüentació fora dels existents, es prendran mesures de restauració d’aquells camins oberts que hagin quedat fora de l’inventari.   3.2 ESTIMACIÓ I ANÀLISI DELS VOLUMS DE LA MOBILITAT I DELS REPARTIMENTS MODALS QUE ES PODEN DERIVAR DE LES PROPOSTES (AMB VALORACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ D’USOS A LES CONSTRUCCIONS) 3.2.1 MOBILITAT GENERADA SEGONS LA REGULACIÓ D’USOS ADMESOS La nova mobilitat que es pot derivar de l’ordenació s’estimarà en base a ràtios de generació de viatges segons les diferents activitats i usos del sòl. Per al càlcul es tenen en compte un total de 751 construccions censades a Collserola. D’aquestes, a 181 edificacions incloses al catàleg, el PEPNat en regula els usos.  Per al càlcul de generació de desplaçament s’ha utilitzat unes ràtios d’atracció segons les tipologies d’ús. És a dir, un restaurant serà la tipologia que atraurà més desplaçaments, en canvi l’ús artesanal, atraurà menys desplaçaments. Segons les tipologies d’usos permesos i actuals al Parc es prenen les següents ràtios de generació de viatge:  Taula 3.4. Ràtio a aplicar per calcular la mobilitat generada per dia  ÚS NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS (ANADA I TORNADA) Habitatge 7 viatges/100m2 de sostre o de superfície Ús artesanal 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície Turisme rural 9 desplaçaments/habitació, (1 habitació/100m2 de sostre) Restaurants 100 desplaçaments/500m2 de sostre  Eq. vinculats (accés públic), dotacions i estacions de servei 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície Eq. Vinculats (accés restringit) 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície Eq. Emplaçats i /o cementiri 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície Hípica 10 viatges/100m2 de cavallerissa   Ús Industrial i explotacions recursos naturals 5 viatges /100m2 de sostre  Explotacions ramaderes i/o forestals 4 viatges /100m2 de sostre  Runes i altres construccions 0 viatges Font: Estimació segons ús i ràtios inspirades en el Decret 344/2006   La mobilitat futura que poden generar les 570 edificacions no incloses al catàleg de masies i cases rural de Collserola es calcula en base a aquests supòsits: 
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• Una part de les edificacions continuaran desenvolupant l’ús existent. 
• Es preveu que entorn unes 212 construccions extingiran el seu ús actual.  La mobilitat futura que poden generar les 181 edificacions incloses al catàleg, variarà segons l’ús que acabin desenvolupant. Ja que algunes construccions poden admetre més d’un ús. Davant d’aquesta situació, es proposa calcular un escenari de mobilitat mínim i un de màxim. Això suposa:  
• L’escenari màxim de mobilitat es calcula prenent l’ús potencialment més desfavorable, és a dir, el que generaria més desplaçaments. 
• L’escenari mínim de mobilitat es calcula amb l’ús menys generador de viatges, l’habitatge. Allà on l’habitatge no sigui admès es pren el següent ús amb menor generació de desplaçaments.  Atenent aquestes consideracions, la mobilitat màxima generada serà:    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Taula 3.5. Generació de desplaçaments màxims diaris segons usos admesos  MOBILITAT USOS EXISTENTS 570 PUNTS (ALGUNS D'ELLS A EXTINGIR)  ÚS FUTUR EN 570 PUNTS SUPERFÍCIE EN M2 DE SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Runes i altres construccions/extingir 40.124 - 0 Habitatge 56.128 7 viatges/100m2 de sostre) 3.929 Restaurants i altres usos turístics 13.130 100 desplaçaments/500m2 de sostre 2.626 Eq vinculats, dotacions i estacions servei 3.630 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 544 Eq. Emplaçats i/o cementiri 67.704 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 6.770 Ús Industrial i explotacions recursos naturals 54.845 5 viatges /100m2 de sostre 2.742 Explotacions ramaderes i/o forestals 13.521 4 viatges /100m2 de sostre 541 Hípica 6.455 10 viatges/100m2st de cavallerissa 645 TOTAL DESPLAÇAMENTS 17.799 MOBILITAT MÀXIMA USOS POTENCIALS 181 PUNTS (SEGONS USOS ADMESOS) ÚS SUPERFÍCIE EN M2 DE SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Habitatge 62.102 7 viatges/100m2 de sostre o de superfície 4.347 Restaurants 48.337 100 desplaçaments/500m2 de sostre  9.667 Eq vinculats (accés públic) 39.252 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 5.888 Eq. Vinculats (accés restringit) 21.813 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície 1.745 Eq. Emplaçats 10.136 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 1.014 Turisme rural 22.386 9 desplaçaments/habitació, (1 habitació/100m2 de sostre) 2.015 Us artesanal 10.724 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície 858 Hípica 1.570 10 viatges/100m2st de cavallerissa  157 TOTAL DESPLAÇAMENTS 25.691 TOTAL USOS ACTUALS 43.489  Si es desenvolupen els usos més potenciadors de desplaçaments, la mobilitat màxima generada serà de 43.489 desplaçaments/dia de cap de setmana. Prenent els resultats de les 181 construccions regulades, l’escenari màxim de mobilitat en aquestes serà de 25.691 desplaçaments. La restauració seria l’ús admès amb més atracció de visitants, amb 9.667 desplaçaments en un dia de cap de setmana.   Realitzant el mateix exercici, però amb els usos mínims generadors de mobilitat, l’escenari mínim serà el següent:    
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Taula 3.6. Generació de desplaçaments màxims diaris segons usos admesos  MOBILITAT USOS EXISTENTS 570 PUNTS  (ALGUNS D'ELLS A EXTINGIR) ÚS FUTUR EN 570 PUNTS SUPERFÍCIE EN M2 DE SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Runes i altres construccions/extingir 40.124 - 0 Habitatge 56.128 7 viatges/100m2 de sostre) 3.929 Restaurants i altres usos turístics 13.130 100 desplaçaments/500m2 de sostre 2.626 Eq vinculats, dotacions i estacions servei 3.630 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 544 Eq. Emplaçats i/o cementiri 67.704 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 6.770 Ús Industrial i explotacions recursos naturals 54.845 5 viatges /100m2 de sostre 2.742 Explotacions ramaderes i/o forestals 13.521 4 viatges /100m2 de sostre 541 Hípica 6.455 10 viatges/100m2st de cavallerissa 645 TOTAL DESPLAÇAMENTS 17.799 MOBILITAT MÍNIMA USOS POTENCIALS 181 PUNTS (SEGONS USOS ADMESOS) ÚS SUPERFÍCIE EN M2 DE SOSTRE RÀTIO DESPLAÇAMENTS DESPLAÇAMENTS Habitatge 194.407 7 viatges/100m2 de sostre o de superfície 13.608 Restaurants 0 100 desplaçaments/500m2 de sostre 0 Eq vinculats (accés públic) 7.677 15 viatges/100m2 de sostre o de superfície 1.152 Eq. Vinculats (accés restringit) 3.152 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície 252 Eq. Emplaçats 8.986 10 viatges/100m2 de sostre o de superfície 899 Turisme rural 0 9 desplaçaments/habitació, (1 habitació/100m2 de sostre) 0 Us artesanal 2.099 8 viatges/100m2 de sostre o de superfície 168 Hípica 0 10 viatges/100m2st de cavallerissa  0 TOTAL DESPLAÇAMENTS 16.079 TOTAL USOS ACTUALS 33.877  Si es desenvolupen els usos menys potenciadors de desplaçaments, la mobilitat màxima generada serà de 33.877 desplaçaments/dia de cap de setmana. Prenent els resultats de les 181 construccions regulades, l’escenari mínim de mobilitat en aquestes serà de 16.079 desplaçaments.      
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  3.2.1.1 REPARTIMENT MODAL ELS USOS REGULATS En base als usos previstos a Collserola, altament relacionats amb el lleure, s’ha considerat com a punt de partida els resultats de l’Estudi de freqüentació i mobilitat dels usuaris del Parc de Collserola realitzat per l’IERMB ).   Per aquest motiu, el repartiment modal considerat serà de:   
• 35,14% a peu i 11,96% en bici  (modes no motoritzats). 
• 9,96% transport públic. 
• 42,66% vehicle privat.  L’aplicació d’aquest repartiment modal a l’escenari màxim i mínim del total d’edificacions resulta el següent:   Taula 3.7. Repartiment modal dels desplaçaments generats (viatges/dia punta) REPARTIMENT MODAL EN TRANSPORTT PÚBLIC A PEU/BICI EN VECHICLE PRIVAT NRE. VEHICLES SEGONS OCUPACIÓ % MODAL ACTUAL 9,96% 47,05% 42,66% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI ACTUAL 4.074 19.326 17.502 7.609 % MODAL FUTUR* 11,96% 48,25% 39,79% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI MÀXIM 5.201 20.984 17.304 7.524 ESCENARI MÍNIM 4.052 16.346 13.480 5.861 * Escenari modal emprat en el càlcul de la petjada de carboni  En base a aquesta consideració, el nombre màxim de desplaçaments a peu o en bicicleta que es preveu que es realitzin és de 20.984, en transport públic es preveuen 5.201 desplaçaments, i en vehicle privat es preveu un màxim de 17.304 desplaçaments. Algunes consideracions per aquest càlcul són les següents:  
• En relació a la mobilitat en vehicle privat s’ha comptat una ocupació del vehicle privat de 2,3 ocupants per vehicle en tots els usos, donant com a resultat una mobilitat en vehicle privat de 7.524 vehicles/dia (3.762 entrades i sortides de vehicle en dia punta).  
• És de preveure que, els dies feiners la mobilitat es reduirà notablement, i en els restaurants, hípiques, equipaments vinculats i turisme rural serà més baixa. 
• Aquesta mobilitat respon a l’escenari màxim de desplaçaments generats pels usos admesos a les 181 edificacions incloses al catàleg del Parc.  
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3.2.2 MOBILITAT GENERADA SEGONS LA REGULACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA DEL PARC La nova ordenació que es proposa a la xarxa viària elimina totes les reserves previstes anteriorment i que no s’han desenvolupat, tant de vies locals com de vies interurbanes. Aquesta ordenació suposa un escenari continuista amb una mobilitat similar a la que es dóna a l’entorn actualment, i elimina les possibilitats de creixement de la xarxa que preveia el PGM.  En la xarxa ferroviària, es mantenen les reserves previstes pel PGM de túnels ferroviaris que connecten amb el Vallès, i es volen fixar les condicions per a la intervenció, amb la finalitat que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la permeabilitat i minimitzar el seu impacte. Un nou túnel ferroviari generaria nova mobilitat cap el Vallès, però en principi no contempla cap nova estació propera al Parc Natural, i per tant no es pot valorar el volum de nous desplaçaments que generarà.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  3.3 SÍNTESI DE VALORS, PUNTS CRÍTICS I OPORTUNITATS DE MILLORA Les alternatives proposades en la MPGM comporten un ajust en la regulació del sistema d’espais lliures, la gestió activa del Parc i la recuperació i reutilització del patrimoni arquitectònic, històric i cultural.   La MPGM també preveu reconèixer i regular adequadament els sòls que tenen una important rellevància pel cicle de l’aigua i per a la connectivitat ecològica del Parc amb els espais oberts de l’entorn. Així com racionalitzar la xarxa viària i suprimir les reserves d’equipaments que va preveure el PGM original en l’àmbit del Parc Natural, minimitzant l’ocupació de sòl i la fragmentació de l’espai. Aquesta regulació suposa un element cabdal per a la contenció del trànsit rodat en l’accés al Parc Natural.   El manteniment de les reserves de la xarxa ferroviària soterrada suposarà, en un primer moment, la continuïtat del model actual, ja que la reserva s’encamina a millorar la connexió ferroviària entre Barcelona i el Vallès, escurçant la distància actual, si be no es preveu cap nova parada interior al Parc.  La diagnosi del PEPNat també proposa regular l’accés de vehicles a la xarxa de camins, potenciar el transport públic, i no dispersar la urbanització, entre altres objectius.  OBJECTIUS ESPECÍFICS  2 Espais perimetrals: Millorar les condicions de les vores del parc per tal de disminuir els riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l'entorn, facilitar l'accessibilitat dels usuaris al parc i corregir el caràcter suburbà d'aquests espais 3 Model Ús Social: Gestionar de forma sostenible l'ús social del parc dins del context metropolità, incidint en l’ús i el foment d'energies netes.  Per altra banda, el document de Criteris i Metodologia per a l’Ordenació del Parc Natural de la Serra de Collserola enumera un seguit de reserves viàries que no són necessàries tant des de l’òptica de l’administració com des de la lògica de funcionament del Parc. La supressió d’aquestes reserves suposarà la incorporació dels terrenys al sistema de parc forestal, amb la finalitat que es gestionin i es regulin amb criteris congruents amb la seva condició d’espais lliures.   Aquesta desqualificació de sòl suposa un fre a la mobilitat potencial que suposaria poder construir nova vialitat al Parc, tant d’àmbit local com interurbà. A grans trets, el model proposat es basa en la gestió i la contenció de la mobilitat i una oportunitat de tractament de les vores del Parc.   L’estimació dels volums de mobilitat generats en les edificacions del Parc variarà segons l’ús que desenvolupin, la síntesi de l’estimació realitzada és la següent:  
• Part de les edificacions no incloses al catàleg de masies i cases rurals de Collserola són a extingir, i la mobilitat es calcula en base a aquesta previsió. 
• Donat que els usos potencials admesos a les construccions incloses al catàleg són diversos, el càlcul es basa en un potencial mínim i en un de màxim tenint en compte la intensitat d’aquests usos. 
• L’Escenari màxim de mobilitat de 43.489 desplaçaments/dia de cap de setmana i un escenari mínim de 33.877 desplaçaments/dia de cap de setmana. 
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• Respecte a la situació actual, la mobilitat futura podria establir-se en una forquilla entre un decrement de 7.000 desplaçaments i un increment 3.000 desplaçaments.  
• Dos factors contribueixen a aquesta generació de la mobilitat continguda: 

o Per una banda, una regulació força continguda en aquestes 181 edificacions. 
o Per altra banda, el fet que es determinarà l’extinció d’algunes edificacions no incloses en el catàleg. La reducció de la mobilitat vinculada a aquesta extinció d’usos s’estima en 2.538 desplaçaments/dia. 

• Restaurants i els equipaments vinculats d’accés públic són les tipologies que atrauran més desplaçaments. 
• Habitatge i ús artesanal són les tipologies menys atractores de mobilitat. 
• Ens dies feiners la mobilitat es reduirà notablement. 
• Una oferta d’usos controlada suposa una mobilitat més controlada.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  4 ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA MOBILITAT PROPOSADA 4.1 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES I GRAU DE COHERÈNCIA DE LES PROPOSTES S’analitza la coherència dels plans i programes que poden tenir una clara incidència en la mobilitat de Collserola.  Plans i programes de mobilitat supramunicipals:  PLANS I PROGRAMES AMB INCIDÈNCIES A LA MOBILITAT DE COLLSEROLA GRAU DE COHERÈNCIA  PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (PDM) 2013-2018 EA1.1Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat. EA3.7 Gestió integrada dels P&R. EA2.4 Millores en l’accessibilitat a les parades de bus interurbà. EA2.6 Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per a la bicicleta. EA4.5 Millora de l’accessibilitat a les estacions ferroviàries  E5.8 Racionalitzar els serveis de baixa demanda. E5.9 Facilitar la implantació de serveis de transport a la demanda.  E8.2 Fomentar els vehicles elèctrics.  E8.3 Desenvolupar infraestructures vinculades al vehicle elèctric i combustibles alternatius.  Les mesures proposades suposen millores en el servei de transport públic. Inclouen actuacions a les estacions de Les Planes, Valldoreix, Baixador de Vallvidrera, Vallvidrera, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat i a la parada d’autobús interurbà de la Ctra. d’Horta.   
BONA COHERÈNCIA:  totes les millores encaminades a millorar l’accessibilitat i intermodalitat amb el transport públic concorden amb l’estratègia del PEPNAT 

EL PLA D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC) Xarxa ferroviària: Ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès (a determinar en el PDI i sense especificar si mitjançant el Túnel d’Horta o el Túnel Central o de Sant Medir). Nou ramal amb característiques d'alta velocitat que ha de connectar el ramal del Llobregat i el del Besòs per darrere de Collserola.   BONA COHERÈNCIA Pel que fa a les previsions de la xarxa ferroviària. (es preveu poca superficialitat dintre el Parc) EL PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (PDI) 2011-2020 Perllongament de l’actual estació de Pl. Catalunya per la Ronda de Sant Pere en direcció al 22@, Horta i el Vallès per un nou túnel a través de Collserola (Túnel d’Horta), fins enllaçar de nou amb la xarxa d’FGC   Construcció d’un nou túnel per sota del Turó de Montcada (2,5 km) que permetrà un estalvi de temps important en els desplaçaments entre Manresa i Barcelona.  Nova línia de tramvia s’inicia a la Universitat Autònoma de Bellaterra BONA COHERÈNCIA L’arribada del metro a Finestrelles ajudarà a millorar l’accés en Transport públic al Parc. 
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PLANS I PROGRAMES AMB INCIDÈNCIES A LA MOBILITAT DE COLLSEROLA GRAU DE COHERÈNCIA  (UAB), al costat de l’actual estació d’FGC. El traçat continua en direcció sud, fins travessar la línia R8 de Rodalies, després de travessar el Centre Direccional de Cerdanyola, es dirigeix cap al centre de la població i finalment cap a Ripollet i Montcada.   Arribada del metro i FGC a Finestrelles.  AMB Xarxa ciclable de la RMB BONA COHERENCIA: La xarxa ciclable aproxima els usuaris de la bicicleta als principals punts d’accés del parc.   Plans de mobilitat urbana dels municipis del parc  Els 9 municipis que integren el Parc de Collserola han redactat el seu propi Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Les propostes dels PMU són coherents amb els objectius del PEPNat, i per aquest motiu en l’elaboració del PEPNat cal tenir en compte aquest planejament municipal sectorial, per tal de valorar les propostes que senyalen cadascun d’ells.   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   PMU BARCELONA 
• Millora de la informació en temps real i possibilitat de modes de transport alternatius. 
• Proposta d’intercanvi dels ramals de les línies L3 i L4 de metro per fer els recorreguts més rectilínies: L3 Zona Universitària – Trinitat Nova i L4 La Pau– Canyelles. 
• Ampliar i millorar la xarxa d’itineraris de bicicletes  
• Desplegament de la xarxa ortogonal de bus 
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PMU ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
• Proposta de construcció de voreres en el tram entre el carrer Pere Joan i l’inici de la vorera que arriba fins a la plaça Mireia (inici de la Ronda Verda; Passeig de les Aigües).  

 
• Creació de noves vies ciclistes / ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.  

 
• Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat amb dos estacions al municipi d’Esplugues de Llobregat.   PMU MOLINS DE REI 
• Adequació dels espais ciclables immediats en l’entorn natural més proper (xarxa ciclable al costat del Parc Natural de la Serra de Collserola).  
• Millora de les connexions cap a les zones de lleure des de la xarxa ciclable urbana.   PMU CERDANYOLA DEL VALLÈS 
• Millorar l’eficiència de l’oferta urbana d’autobús. (Montflorit, Can Coll i Can Cerdà).   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  PMU MONTCADA I REIXAC 
• Creació d’un itinerari segur al voltant del Turó de Montcada. Preveure la connexió amb la via ciclista de la Ronda Verda.  

  
• Creació d’una xarxa ciclista integrada amb els municipis veïns: connexió amb Cerdanyola del Vallès que permetrà la connexió amb el Parc de Collserola, Cerdanyola i la UAB a través de la reforma integral de la N-150 (actualment barrera física) que permetrà integrar la circulació en vehicle privat amb la mobilitat de vianants i ciclistes.   
• Millores de la connexió amb Barcelona indicant la connexió amb la Ronda Verda entre els barris de Can Sant Joan i Vallbona (actualment no existeix senyalització). Construcció d’una passera per a vianants i ciclistes que permeti connectar el barri de Can Cuiàs amb el de Ciutat Meridiana.   
• Millora dels accessos de la N-150 a la Carretera del Cementiri de Collserola a partir de la implementació d’una rotonda a la intersecció per tal que faciliti els moviments i augmenti la seguretat dels vehicles. També haurà de millorar la mobilitat dels vianants per tal de fer els itineraris accessibles, definint itineraris per a vianants fins a les parades de bus per tal d’evitar creuaments a la rotonda.   
• Adaptació de l’aparcament de ferrocarril d’ús exclusiu per a usuaris de Rodalies.  
• Recuperació de camins rurals (GR, PR, camins del Pla de Reixac, etc.) per tal de crear itineraris per bicicletes i vianants que serveixin de connexió amb els municipis veïns.    
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 PMU SANT FELIU DE LLOBREGAT 
• Millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants. Actuació a Riera de la Salut (accés al Parc de Collserola).  

 
• Proposta de perllongar el carril bici del passeig dels Pins bici fins a enllaçar amb els camins d’esbarjo i passeig del Parc de Collserola. 

  PMU EL PAPIOL 
• Itineraris ciclables interurbans per el Parc de Collserola. Hi ha diferents itineraris marcats que permeten la connexió de diferents punts d’interès, parròquies, fonts, castells, etc. I que permeten, la connexió entre municipis.  



 

 53

ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  4.2 ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DIFERÈNCIES DE POTENCIAL DE MOBILITAT ACTUAL I FUTURA L’anàlisi de la mobilitat actual i futura es realitza partint dels usos existents en les diferents edificacions incloses en l’àmbit del Parc Natural, tant les incloses en el catàleg de masies i edificacions (181 edificacions) com aquelles que n’han quedat excloses (570). Per a cadascun d’aquests usos s’ha considerat una ràtio de mobilitat (vegeu la taula 3.4 d’aquest document). Com ja s’ha explicat al capítol anterior, les premisses adoptades són: 
• La mobilitat de les 570 edificacions existents excloses del catàleg de masies de Collserola, es mantindrà a curt termini. Tanmateix, algunes edificacions seran a extingir, i aquest fet comportarà una reducció de la mobilitat. Aquesta reducció suposarà reduir la mobilitat en més d’un 12% en aquest conjunt d’edificacions. 
• Per als usos regulats en les 181 construccions admeses al catàleg es realitza un anàlisi diferenciat segons usos màxims i usos mínims generadors de mobilitat.  L’escenari de mobilitat actual i futura es resumeix a la següent taula.  Taula 4.1.Generació de desplaçaments segons usos Ús actual en 570 punts Desplaçaments ACTUALS Desplaçaments FUTURS (amb extincions)  Runes i altres construccions // extingir 0 0  Habitatge 6.336 3.929  Restaurants i altres usos turístics 2.727 2.626  Eq. vinculats, dotacions i estacions servei 574 544  Eq. Emplaçats i/o cementiri 6.770 6.770  Ús Industrial i explotacions recursos naturals 2.742 2.742  Explotacions ramaderes i/o forestals 541 541  Hípica 645 645  Total desplaçaments 20.337 17.799      Ús 181 punts Desplaçaments ACTUALS Desplaçaments  MÍNIMS FUTURS Desplaçaments  MÀXIMS FUTURS Habitatge 8.794 13.608 4.347 Restaurants 3.527 0 9.667 Eq. vinculats  2.814 1.152 5.888 Eq. Vinculats (accés restringit) 0 252 1.745 Eq. Emplaçats 3.732 899 1.014 Ús artesanal 0 0 2.015 Hípica 1.698 168 858 Us artesanal 0 0 157 Total desplaçaments 20.565 16.079 25.691     TOTAL USOS  40.901 33.877 43.489 
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 L’escenari actual i l’escenari futur  Partint de la situació actual amb uns 40.000 desplaçaments diaris, es pot estimar un escenari mínim que redueix els desplaçaments en 7.000, arribant a una xifra entorn els 33.000 desplaçaments. La lectura de l’escenari màxim passa de 40.000 a 43.000 desplaçaments, augmentant entorn a 3.000 desplaçaments la mobilitat generada.  El Pla contribueix contenir els desplaçaments. És d’esperar que no es desenvolupi ni l’escenari màxim ni el mínim, sinó més aviat un punt entre mig dels dos. En aquest sentit, s’ajudaria a projectar una realitat similar a l’actual, o fins i tot amb un cert decreixement net de la mobilitat. I més si tenim en compte que algunes edificacions extingiran el seu ús.  Figura 4.1. Canvis en l’escenari de mobilitat actual   El repartiment modal dels escenaris de mobilitat al Parc resulta el següent:  Taula 4.2. Repartiment modal dels desplaçaments generats (viatges/dia punta) REPARTIMENT MODAL EN TRANSPORTT PÚBLIC A PEU/BICI EN VECHICLE PRIVAT NRE. VEHICLES SEGONS OCUPACIÓ % MODAL ACTUAL 9,96% 47,05% 42,66% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI ACTUAL 4.074 19.326 17.502 7.609 % MODAL FUTUR* 11,96% 48,25% 39,79% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI MÀXIM 5.201 20.984 17.304 7.524 ESCENARI MÍNIM 4.052 16.346 13.480 5.861 * Escenari modal emprat en el càlcul de la petjada de carboni  La valoració d’aquest potencial de mobilitat destaca els següents punts:  
• L’ús del vehicle privat per anar al Parc és un efecte poc desitjable en termes de conservació. D’altra banda, en termes de mobilitat es coneix que l’ocupació dels vehicles en l’ús de lleure és força alt, i per aquest motiu els 17.304 desplaçaments en vehicle privat es tradueixen en 7.524 vehicles.  
• L’alta quota que tenen els desplaçaments en modes no motoritzats és un bon punt de partida per introduir millores i fer propostes en aquest sentit.  

33.877DESP. MÍNIMS 40.901DESPLAÇAMENTS ACTUALS 43.489DESPLAÇAMENTS MÀXIMS
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  
• De la mateixa manera, el fet que la mobilitat esperada sigui similar o millor a l’actual també suposa una bona oportunitat per potenciar altres modes com el transport públic.  És molt difícil incidir en l’elecció del mode de transport, ja que intervenen diversos factors difícilment mesurables, com factors socials, geogràfics i psicològics. En aquest sentit, les millors accions que es poden desenvolupar són aquelles encaminades a una millora global de l’oferta de transport públic i actuacions concretes en les disfuncions detectades. 4.2.1 CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifiquen en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera. L’aplicació d’aquest exercici al Parc de Collserola es tradueix en el càlcul d’emissions de GEH que genera la mobilitat en els diferents usos permesos al Parc.   La petjada de carboni dels diferents equipaments/àmbits es calcula a partir dels quilòmetres que cal recórrer per dins del Parc Natural, per arribar a l’equipament en qüestió. Les dades necessàries per realitzar el càlcul són:  
• Obtenció dels desplaçaments que pot generar l’equipament (conjunt de 181 edificacions) /àmbit (37 àmbits d’accés al parc). 
• Aplicació del repartiment modal per obtenir el nombre de desplaçaments en vehicle privat. 
• Obtenció del nombre de vehicles a partir de la ràtio d’ocupació de vehicles. 
• Distància a recórrer dins de Parc per arribar a l’equipament.  Aquest exercici es realitza per l’escenari actual, i els escenaris màxim i mínim. Per a l’escenari actual s’utilitza el repartiment modal que defineix l’estudi de freqüentació de l’IERMB. Per als escenaris màxim i mínim de mobilitat s’afegeixen aquestes modificacions:  
• En aquells equipaments llur accessibilitat en transport públic és bona s’aplica una millora de la quota del transport públic de 2 punts en detriment del vehicle privat.  
• En aquells equipaments llur accessibilitat a peu o en bici és bona, s’aplica una millora de 1 punt en els modes no motoritzats en detriment del vehicle privat. 
• En els equipaments on coincideixen les dues condicions, les quotes modals encara milloren més. 
• En els equipaments on l’accessibilitat només es bona en vehicle privat, aquest augmenta 2 punts en quota.          
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La taula resultat és la que segueix:  Taula 4.3. Repartiment modal considerat pels escenaris REPARTIMENT MODAL EN TRANSPORTT PÚBLIC A PEU/BICI EN VECHICLE PRIVAT NRE. VEHICLES SEGONS OCUPACIÓ % MODAL IERMB 9,96% 47,25% 42,79% 2,3 PAX/VEHICLE % MODAL ÀMBIT amb TP BO 11,96% 47,25% 40,79% 2,3 PAX/VEHICLE % MODAL ÀMBIT amb Peu/Bici BO 9,96% 48,25% 42,79% 2,3 PAX/VEHICLE Amb TP i PB BO 11,96% 48,25% 39,79% 2,3 PAX/VEHICLE Resta 8,96% 46,25% 44,79% 2,3 PAX/VEHICLE  La caracterització del parc de vehicles es basa en l’estudi de Caracterització dels vehicles de l’RMB realitzat per l’AMB i amb els ajustaments destacats a continuació:  
• Consideració a la baixa de les tipologies de camions, furgonetes, vehicles industrials i autobusos. 
• Consideració a l’alça dels vehicles híbrids i elèctrics en l’escenari futur.  Taula 4.4. Parc de vehicles considerat  Turismes benzina Turismes Diesel Motocicletes Híbrids Elèctrics Camions i furgonetes Tractors industrials Autobusos i altres Total PARC ACTUAL 45,52% 35,59% 11,43% 0,10% 0,02% 5,33% 0,20% 1,81% 100,00% PARC FUTUR 45,12% 35,37% 11,43% 0,44% 0,30% 5,33% 0,20% 1,81% 100,00%  L’estimació de les emissions de gasos amb efecte hivernacles (GEH) s’ha efectuat a partir dels factors que apareixen a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, editada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Per les emissions de CO2 s’ha utilitzat com a referència els valors que apareixen a continuació:  Taula 4.5. Factors d’emissió utilitzats (en grams/km) Turismes benzina Turismes Diesel Motos Híbrids Elèctrics Camions i furgonetes Tractors/ industrial Autobusos i altres Factor emissió a velocitat <30 km/hora (gCO2/km) 158 118 124 97 46 281 281 662 Font: Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)  Les emissions en funció de la distància recorreguda varien en funció de múltiples factors, com per exemple les característiques del vehicle i la velocitat de la via. A la taula anterior es prenen valors normalitzats per tal de simplificar l’exercici.  Pel càlcul de les emissions s’ha considerat la distància del desplaçament que un vehicle ha de recórrer per dins del Parc Natural fins accedir a l’equipament. Aquest exercici s’ha calculat pels 181 equipaments. 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Taula 4.6. Quilòmetres recorreguts/dia dins per arribar als equipaments del Parc  Turismes benzina Turismes Diesel Motocicletes Híbrids Elèctrics Camions i furgonetes Tractors industrials Autobusos i altres Total Km-veh actual 2.633 2.058 661 6 1 308 12 105 5.784 Km-veh màx 2.369 1.858 600 23 16 280 11 95 5.252 Km-veh min 1.747 1.370 442 17 12 206 8 70 3.872  En base a aquests paràmetres les emissions anuals es presenten a la taula següent. La mobilitat associada als usos permesos genera actualment 901,47 kg de CO2 diaris. En els escenaris futurs les emissions abastaran una forquilla entre 601,8 i 816,23 kg diaris de CO2.    Taula 4.7.Emissions vinculades a la mobilitat del vehicle privat (kg/dia)  Turismes benzina Turismes Diesel Motos Híbrids Elèctrics Camions i furgonetes Tractors industrials Autobusos i altres Total Emissions ACTUALS 416,46 242,90 82,19 0,56 0,05 86,76 3,26 69,30 901,47 Emissions MÀX 374,79 219,19 74,62 2,25 0,73 78,77 2,96 62,92 816,23 Emissions MÍN 276,33 161,61 55,02 1,66 0,54 58,08 2,18 46,39 601,80 Font: elaborat a partir de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)    
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4.3 ANÀLISI DE LA POTENCIALITAT D’ACCÉS AL PARC Al present apartat s’analitzen, de manera integrada, els diferents àmbits i equipaments que proposa l’estratègia d’ús del PEPNat. Es valoren els aspectes relacionats amb l’accessibilitat i mobilitat, incorporant també aspectes de conservació del Parc Natural.   L’estratègia del parc s’articula a través d’uns àmbits que venen determinats pels nodes i enclavaments existents. Paral·lelament es regulen els usos admesos en 181 construccions (equipaments).  És en aquests àmbits i equipaments punts on s’aplicarà l’anàlisi multicriteri.  ENCLAVAMENTS: Sistema d’espais formats per una àrea de lleure, que actua de nucli, i un seguit de dotacions paisatgístiques associades que graviten al voltant d’aquesta. Les propostes se centren en el dimensionat i millora de les àrees de lleure existents i en la intensificació de la microxarxa de camins i dotacions paisatgístiques associades. El pla identifica els entorns potencials que es considerin prioritaris.   NODES: Espais situats a les vores que funcionen com parcs de proximitat o destinacions parcials. N’hi ha de dos tipus: d’accés o aïllats segons enllacin o no amb la xarxa de lleure. El pla proposa recomanacions i millores en relació als nodes existents, planteja els criteris per a definir-ne de nous, i determina unes ubicacions indicatives coherents amb l’estat actual.  EQUIPAMENTS: conjunt de 181 edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals de Collserola on s’admeten usos determinats.  L’anàlisi multicriteri realitzat tracta de relacionar els avantatges i els inconvenients de cadascun dels indicadors avaluats, per poder valorar de manera integral la sensibilitat del Pla respecte a la mobilitat. Aquest tipus de valoració conjunta permet incorporar en una mateixa anàlisi diversos aspectes, contribuint a la presa de decisions.  L’anàlisi permet obtenir una puntuació de cada punt estudiat, que el posiciona en termes de més o menys sensibilitat en relació als modes més sostenibles de desplaçament. Els diferents indicadors es ponderen amb diferents pesos. Per tal de donar un enfoc clarament relacionat amb la mobilitat, s’ha ponderat amb més pes els indicadors referents al transport públic.  En els cas dels àmbits, la puntuació màxima a obtenir és de 18 punts, en el cas dels equipaments la puntuació màxima a obtenir és de 24 punts.   Tant els 37 àmbits analitzats, com els 181 equipaments, es reparteixen pels diferents municipis del parc, dels àmbits, alguns són punts existents i altres de nova creació.     
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Figura 4.2.Ubicació dels àmbits del PEPNat 

  4.3.1 INDICADORS ANALITZATS Els diferents indicadors valoren el potencial d’accessibilitat i mobilitat dels àmbits i punts proposats. Altres característiques de l’anàlisi són:  
• El resultat del càlcul permet valorar la idoneïtat dels àmbits definits pel PEPNat.  
• Per a cada indicador s’obté una puntuació, en funció de la qual s’obté en nivell de sensibilitat vers la mobilitat sostenible per a cadascun dels àmbits.  
• El càlcul d’aquests indicadors no pot reduir la realitat dels àmbits proposats a una consideració numèrica però si que en permet fer una aproximació.   Gran part dels indicadors es basen en càlcul SIG a partir de la informació recopilada (de l’AMB, del Parc Natural i del treball de camp). Els indicadors que defineixen els criteris de mobilitat i accessibilitat i els de conservació són:      
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GRUP MOBILITAT I ACCESSIBILITAT TRANSPORT PÚBLIC Cobertura de TP d’alta i baixa capacitat  TRANSPORT PÚBLIC Freqüència de pas <60'  VEHICLE PRIVAT Aparcament BICICLETES Bike's friendly ACCESSIBILITAT PMR Orografia punt accés - PMR  GRUP CONSERVACIÓ PARC NATURAL CONSERVACIÓ PN Inserció dins del Parc Natural CONSERVACIÓ PN Proximitat Reserva Natural Parcial  Per realitzar l’anàlisi multicriteri en els 181 equipaments, s’apliquen els criteris definits anteriorment i s’afegeixen al càlcul els dos següents:  GRUP VEINATGE (APLICAT ALS EQUIPAMENTS) VEINATGE Relació amb NODE // ÀMBIT VEINATGE Distància per xarxa rodada fins a límit de parc  Tot seguit es defineixen els indicadors utilitzats en l’anàlisi:   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   COBERTURA TRANSPORT PÚBLIC ALTA I BAIXA CAPACITAT  DESCRIPCIÓ Aquest paràmetre valora la proximitat d'una parada de transport públic d’alta i baixa capacitat a l’àmbit en estudi. Es diferencia si la parada correspon a un mode d’alta capacitat com el metro o el ferrocarril, o si correspon a un mode de baixa capacitat, com l’autobús o el funicular.  Es fa un anàlisi a 500 metres de distància, mesurada sobre l’itinerari a seguir, i un altre a 750 metres de distància, també sobre l’itinerari.  CRITERI Pel que fa al transport públic, un dels criteris que fixa el PEPNat per l’articulació de la xarxa de lleure és l’accessibilitat a la xarxa de transport públic i el transvasament cap a modes més sostenibles de transport. Per tant, cal valorar el servei de transport públic com un servei d’importància notable a cada àmbit.   El transport públic és un mode de transport a potenciar, la valoració de l’indicador tindrà un pes diferent depenent si és d’alta o baixa capacitat, i depenent si es troba a 500 o 750 metres de distància. L’indicador de proximitat no és excloent, només s’obté puntuació pel valor de proximitat més convenient.  CÀLCUL 1: Cartografia i informació de transport públic  CRITERI DE PUNTUACIÓ Transport d’alta capacitat amb proximitat a 500 metres sobre itinerari 5 Transport d’alta capacitat amb proximitat a 750 metres sobre itinerari 2,5 Transport de baixa capacitat amb proximitat a 500 metres sobre itinerari 3 Transport de baixa capacitat amb proximitat a 750 metres sobre itinerari 1,5 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 8    
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FREQÜÈNCIA DE PAS TRANSPORT PÚBLIC <60’  DESCRIPCIÓ Valora la freqüència de pas a qualsevol de les parades de transport públic properes als àmbits estudiats. L’anàlisi diferencia segons sigui dia de cap de setmana o de dilluns a divendres, i puntua segons si la freqüència de pas és inferior a 60 minuts o superior.  CRITERI Valora la freqüència de pas com un aspecte limitador a l’hora de triar el mode de transport. Per tant, es considera que 60 minuts és el màxim de temps sobre el qual un visitant pot planificar la seva estada al Parc, i el temps màxim disposat a esperar.  CÀLCUL 1: Cartografia de parades de transport públic 2: Informació horaris de transport públic  CRITERI DE PUNTUACIÓ Freqüència de pas < a 60 minuts en dia feiner 1 Freqüència de pas > a 60 minuts en dia feiner 0 Freqüència de pas < a 60 minuts en cap de setmana 1 Freqüència de pas > a 60 minuts en cap de setmana 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 2    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   APARCAMENT  DESCRIPCIÓ Valora positivament que l’àmbit tingui una capacitat mínima de 10 places.   CRITERI Es considera favorable que el punt tingui o pugui tenir bossa d'aparcament.  CÀLCUL 1: Cartografia AMB  CRITERI DE PUNTUACIÓ Capacitat d’aparcament > 10 places 1 Capacitat d’aparcament < 10 places 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 1    



 

 64 

 BIKE’S FRIENDLY  DESCRIPCIÓ Aquest paràmetre considera l’existència de xarxa d’ús ciclista a menys de 100 m de l’àmbit en estudi.   CRITERI Tot i que des del Parc Natural no es vol potenciar l’ús de la bicicleta dins del Parc, es considera favorable que el punt pugui canalitzar els usuaris de la bicicleta a través de la xarxa d’ús ciclista del parc.  CÀLCUL 1: Cartografia ciclista AMB i Parc Natural Collserola  CRITERI DE PUNTUACIÓ Oferta xarxa d’ús ciclista  2 Sense oferta de xarxa d’ús ciclista 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 1    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   ACCESSIBILITAT PMR  DESCRIPCIÓ Valoració de l’orografia del punt d’accés des del punt de vista del vianant. Quin potencial té l’àmbit i el seu entorn per acollir PMR. Valoració positiva de pendents suaus.  CRITERI Com més pla més potencial d'atracció tindrà, sobretot en mode a peu. Aquest indicador també té a veure amb la conservació, l’erosió en espais planers és menor que en els espais amb pendent. És un indicador amb un pes relatiu, ja que el parc natural es troba a la Serra de Collserola.  CÀLCUL 1: Cartografia   CRITERI DE PUNTUACIÓ Pendent mig de la zona menor al 8 % 1 Pendent mig de la zona entre el 8%- 15% 0,5 Pendent mig de la zona superior al 25% 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 1    
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 INSERCIÓ DINS DEL PARC NATURAL  DESCRIPCIÓ Vol mesurar el nivell d'inserció dins del Parc natural, a efectes de conservació, com més interior sigui l’àmbit i més zona de Parc calgui travessar, l’efecte serà més negatiu. Es consideren dos nivells d’inserció: fora de parc, i dins de Parc (excloent la línia de límit que suposen les zones urbanitzades i aïllades a l’interior del Parc).  Amb l’exclusió dels nuclis aïllats es vol pal·liar l’efecte que té una línia de límit de parc tan fragmentada com l’actual, a l’hora d’aplicar el criteri anterior d’inserció respecte al límit de parc.  CRITERI Indicador que concorda amb un dels objectius específics del PEPNAT sobre la millora de les condicions de les vores del parc. Importància notable per la conservació del Parc Natural, millor com més perifèric sigui. Es realitzen proves amb diferents distàncies, finalment es consideren com a més bondadosos els punts que es troben fora del parc, seguits dels punts que disten menys de 0,5 km respecte els límits del parc.  CÀLCUL 1: Cartografia  2. En cas que un àmbit/equipament compleixi diferents condicions, agafar el més favorable.  CRITERI DE PUNTUACIÓ Punt fora dels límits del Parc Natural 3 Punt fora de parc però en l'eix central 2,5 Punt entre 0 i 0,5 km respecte límit del PN sense polígons interiors aïllats 2 Punt entre 0,5 i 1 km respecte límit del PN sense polígons interiors aïllats 1 Punt a més de 1 km respecte límit del PN sense polígons interiors aïllats 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 3    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   PROXIMITAT A LA RESERVA NATURAL PARCIAL DESCRIPCIÓ Distància de l’àmbit respecte les Reserva Natural Parcial i les zones de connector. Es vol evitar la proximitat a aquestes zones, a efectes de conservació, com més allunyat estigui, millor.  CRITERI Importància notable per la conservació del Parc Natural. Es realitza una gradació segons el punt es trobi a menys de 300 metres, entre 300 i 750 metres i a més de 750 metres. Es consideren més bondadosos els punts que disten més de 750 m respecte els límits de la Reserva Natural Parcial.  CÀLCUL 1: Cartografia   CRITERI DE PUNTUACIÓ Punt a més de 750 metres respecte la Reserva natural parcial 1 Punt entre 300-750 metres respecte la Reserva natural parcial 0,5 Punt a menys de 300 metres respecte la Reserva natural parcial 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 18 punts p� 1    
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 RELACIÓ AMB UN ÀMBIT  DESCRIPCIÓ Distància de l’equipament respecta a un àmbit. Valora la proximitat a un àmbit.   CRITERI Equipament proper, a 200 metres o menys, a una zona amb estratègia activa de gestió de la mobilitat i la freqüentació.  CÀLCUL 1: Cartografia   CRITERI DE PUNTUACIÓ Punt a menys de 200 metres respecte a un àmbit  3 Punt a més de 200 metres respecte a un àmbit 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 24 punts p� 3    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   DISTÀNCIA A LA XARXA RODADA FINS AL LÍMIT DEL PARC DESCRIPCIÓ Distància de l’equipament respecte al límit de Parc natural. La distància es mesura sobre l’itinerari de xarxa rodada. Es vol potenciar la proximitat al límit de Parc, a efectes de conservació, com més perifèric estigui, millor.  CRITERI Importància notable per la conservació del Parc Natural. Es realitza una gradació segons el punt es trobi a menys de 500 metres, entre 500 i 1.500 metres i a més de 1.500 metres.   CÀLCUL 1: Cartografia   CRITERI DE PUNTUACIÓ Punt a menys de 500 metres de recorregut respecte el límit de Parc 3 Punt entre 500 i1.500 metres de recorregut respecte el límit de Parc 1,5 Punt a més de 1.500 metres de recorregut respecte el límit de Parc 0 Puntuació màxima a obtenir sobre 24 punts p� 3    
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 RESULTATS EN ÀMBITS  Per valorar el potencial en termes d’accessibilitat i mobilitat dels àmbits, es suma la puntuació obtinguda i es categoritza en tres grups:   Pel que fa a l’accessibilitat i mobilitat trobem 18 àmbits amb un potencial BO, 16 àmbits amb un potencial MIG, i 6 àmbits amb un potencial BAIX. El plànol de resultats mostra la puntuació per cada àmbit.  Amb 10 o més punts hi ha els següents àmbits:  ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ  ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ 28 Estació de la Floresta 16  26 Can Canaletes 11 3 Àrea de Vil.la Joana 15  7 Centre educació ambiental Can Coll 10,5 4 Centre d'informació Parc de Collserola 15  15 La pedrera de Montbau 10,5 5 Passeig plataners, font Joana, itinerari invidents 15  38 Jardins Sentmenat 10,5 32 Torrent Batzacs 12  8 Àmbit de Sant Pere Màrtir/ Plaça Mireia 10 6 AE de la Mitja Costa 11,5  20 Parc de Can Cuïàs  10 29 Av. Can Monmany 11,5  25 Torre Baró 10 36 Mirador del Besòs 11,5  27 Plaça Rotary International 10 18 Pla de Maduixers 11  31 Can Badal 10  Entre 6 i 9 punts tenim els següents àmbits:  ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ  ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ 1 Coll de la Ventosa 9  35 Àmbit Vista Rica 7,5 17 Mirador de Can Candaler 9  12 AE de Castellciuró 7 23 Estació pg Aigües 9  24 Can Masdeu 7 34 Parc Oreneta 9  9 Mirador Montbau (ctra. Horta a Cerdanyola) 6 39 Can Codonyers 9  19 Àmbit de la Salut de Sant Feliu 6 8 Àmbit de sant Pere Màrtir/ Plaça Mireia 8,5  21 AE de Can Cuïàs 6 14 AE de Mas Lluhï 8,5  22 Mirador d'Horta 6 13 Àmbit Mirador de la Estrella 7,5  30 Camí la Salut el Papiol 6  Els àmbits amb menys de 5 punts són els següents:  ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ 33 Les Escletxes 5 16 AE del Terral 4 2 Àmbit de Santa Creu d'Olorda 3 10 Àmbit i entorns de Sant Medir 3 11 AE la Salut del Papiol 3  

BODe 10 a 18 punts MIGDe 6 a 9 punts BAIXDe 0 a 5 punts
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  RESULTATS EN EQUIPAMENTS  Per valorar el potencial en termes d’accessibilitat i mobilitat en els 181 d’equipaments s’ha realitzat un exercici més complert que en el cas dels àmbits. Per una banda es suma la puntuació obtinguda en el multicriteri i es categoritza en tres grups.   Aquesta primera categorització serveix per establir la Major conveniència o Menor conveniència d’un equipament segons dos criteris diferenciats: 
• Criteri ÚS: es permeten uns usos o uns altres en funció de la puntuació obtinguda. Es determina aquesta gradació. < 10 punts Tots els usos recomanats Entre 5-10 punts Tots els usos recomanats excepte restaurant, equipament accés públic < 5 punts Només es recomana habitatge, us artesanal, equipament restringit i turisme rural  
• Criteri MOBILITAT: es determina una mobilitat màxima pels equipaments en base al resultat del multicriteri. Es determina una gradació motivada per la generació de vehicles privats de cada punt. < 10 punts Tots els usos recomanats Entre 5-10 punts Es recomana tots els usos fins a un màxim de 500 desplaçaments generats < 5 punts Es recomana tots els usos fins a un màxim de 100 desplaçaments generats El resultat es tradueix en la valoració “SI” o “NO” de cadascun dels 181 punts d’equipament:  
• Seguint el criteri d’ús, 155 equipaments compleixen amb l’ús que es proposa i 26 no compleixen amb l’ús que se’ls proposa.  
• Seguint el criteri de mobilitat, 157 equipaments compleixen amb els desplaçaments acotats que es proposa i 24 no compleixen amb els desplaçaments acotats.  Els resultats per cadascun dels 181 punts es mostren a l’annex digital d’aquest document, on es poden consultar les disfuncions dels equipaments conflictius.  4.3.2 TREBALL DE CAMP Per la confecció del present estudi, s’ha realitzat una visita de camp a cadascun dels 37 àmbits proposats. En aquesta fase s’han recollit dades sobre l’accessibilitat, l’orografia, el transport públic, l’oferta de lleure i d’equipaments per la mobilitat, i també s’ha valorat la qualitat de l’entorn en termes d’atracció paisatgística.   
• El treball de camp permet obtenir una diagnosi qualitativa de cada àmbit. 
• Es visualitza l’entorn en clau propositiva.  L’anàlisi multicriteri permet fer una aproximació de la “conveniència” o no d’un àmbit, però la diagnosi no pot quedar reduïda al seu resultat.  
• En el treball de camp es capta la fotografia de la realitat, permetent captar aspectes difícils de percebre mitjançant l’anàlisi SIG. 

BODe 10 a 24 punts MIGDe 5 a 9 punts BAIXDe 0 a 4 punts
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La informació recollida durant el treball de camp es presenta en forma d’annex al final d’aquest estudi. Els resultats més destacats per a cada punt es resumeixen a continuació:  CAN MONTMANY NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: carrer d'accés amb pendent  QUALITAT ENTORN Urbanització. És un camí que surt d'entre dues cases. Cadena i molt brut pels gossos.  FACILITAT PMR/FAMILIES Difícil   CAMÍ SALUT PAPIOL (CAN AMIGONET) NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: hi ha pendent però és suau. Vianants que connecten Valldoreix per la Rotonda.  QUALITAT ENTORN Enmig d'infraestructures però molt proper a St. Cugat i Valldoreix. Caldria un bon connector i més d'oferta. Interessant per connexions amb carril bici o itinerari adaptat.  Existeix oferta de bus Valldoreix. FACILITAT PMR/FAMILIES Difícil, per la rotonda i el pendent suau però constant de la zona.  CAN BADAL NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: suau, segueix la riera   QUALITAT ENTORN Mig. Es una urbanització però al pont de la riera surt itinerari. Molt brut d'excrements de gos. FACILITAT PMR/FAMILIES Força planer, perquè hi ha la riera.  LA SALUT DEL PAPIOL ÀMBIT A MANTENIR// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: pista ampla però amb pendent  QUALITAT ENTORN Entorn degradat del costat de l'estació FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  TORRENT BATZACS NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC// AMB  APARCAMENT PROPER COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: planer però no hi ha vorera que connecti l'aparcament amb el punt d'inici dels itineraris  QUALITAT ENTORN Dolenta, entorn degradat, part baixa de l’estació, no connecta amb poble, club... FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  LES ESCLETXES NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // AMB  APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: fort pendent i pedregós, des del poble fa molta pujada.  QUALITAT ENTORN Acceptable, aquí hi ha un punt d'interès geològic. Zona molt utilitzada per les escoles. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  CAN RABELLA ÀMBIT A POTENCIAR//AMB ITINERARIS//SENSE TRANSPORT PÚBLIC//AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: suau a la riera, però DOLENT quan en sortim.   QUALITAT ENTORN Està lluny de Molins, s'hi accedeix des del Polígon industrial. En cotxe, no hi ha cap itinerari que connecti amb la població. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  ÀREA ESTADA EL TERRAL NODE// SENSE ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLI // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENT: Area estada al marge de la carretera, en cotxe.  QUALITAT ENTORN Bo, hi ha el circuit de motocròs i una area d’estada. Poca oferta i poques possibilitats d'itineraris? Es podria proposar uns metres més avall la Vall de Sorgés. On hi ha un parc al davant, connecta amb Molins i ja hi ha algun  itinerari FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta, només és àrea estada. I no està adaptada al 100%.  ÀREA ESTADA CASTELLCIURÓ ÀMBIT A POTENCIAR//AMB ITINERARIS//SENSE TRANSPORT PÚBLIC//AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: fort pendent, accés en cotxe  QUALITAT ENTORN Bon punt de partida d'itineraris l'entorn està una mica degradat. Àrea de lleure, hi ha bancs i taules. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  SANTA CREU OLORDA ÀMBIT A CONTENIR//AMB ITINERARIS//SENSE TRANSPORT PÚBLIC//AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: a l'àrea de lleure  QUALITAT ENTORN Bona: àrea de lleure, informació i restaurant. Falta aparcament bici i PMR. FACILITAT PMR/FAMILIES Bona dins de l'àrea d'estada 
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LA SALUT DE SANT FELIU ÀMBIT A POTENCIAR//AMB ITINERARIS//SENSE TRANSPORT PÚBLIC//AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: Bo a la riera, l'entorn és una zona amb forts pendents  QUALITAT ENTORN Bona, àrea de lleure i església i restaurant. Ambient familiar amb barbacoes.  FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta, forts pendents per accedir a tots els equipaments. Només l'àrea de barbacoes és planera  ÀREA ESTADA MAS LLUHÍ NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT POTENCIAL COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA  QUALITAT ENTORN Bona, entorn de nova urbanització FACILITAT PMR/FAMILIES L'entorn del Parc de Mas Lluhí és planer, però forts pendents per connectar amb la Salut  MIRADOR CAN CANDELER NODE// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC// AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: forts pendents  QUALITAT ENTORN Degradat, és un solar que s’utilitza com aparcament. Podria tenir potencial si s'arrangen més itineraris des de Can Candeler FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  PLAÇA MIREIA/ST PERE MÀRTIR ÀMBIT A CONTENIR // AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: accés en cotxe, no hi ha vorera, fortes pujades.  QUALITAT ENTORN Bona, oferta restaurant, area lleure, rutes... FACILITAT PMR/FAMILIES BO si es pretén anar pel Passeig de les Aigües  PARC DE L’ORENETA NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA  QUALITAT ENTORN Bona per arribar a peu o en transport públic. El parc té forts pendents, falta senyalitzar i arranjar accessos al passeig Aigües. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  JARDINS DE SENTMENAT NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA  QUALITAT ENTORN Bona per arribar a peu o en transport públic. El parc té forts pendents, falta senyalitzar i arranjar accessos al passeig Aigües. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  BAIXADOR VALLVIDRERA ÀMBIT A MANTENIR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC// AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA  QUALITAT ENTORN Bona: amb molta oferta i informació del Parc FACILITAT PMR/FAMILIES Bona  ESTACIÓ LA FLORESTA NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA  QUALITAT ENTORN Mitja: urbanització, pendents, i poc permeable FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  ESTACIÓ PASSEIG AIGÜES NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA, accés en funicular, bon accés al Passeig de les Aigües  QUALITAT ENTORN Bona FACILITAT PMR/FAMILIES Bona    
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PLAÇA ROTARY INTETRNACIONAL ÀMBIT A POTENCIAR// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: pendent moderat  QUALITAT ENTORN Bona, millorable degut a que l'entrada és a una rotonda i un lloc molt transitat degut l'escola. Bona connexió de l'itinerari FACILITAT PMR/FAMILIES Mitja: l'entorn és planer, però no està adaptat.  CAN CODONYERS NOU ÀMBIT// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: molt planer, accés fàcil.  QUALITAT ENTORN A millorar. Actualment descampat però al costat de la BV-1413 hi ha passeig amb carril bici (molt ús) i podria afavorir una bona connexió amb altres zones.  FACILITAT PMR/FAMILIES BO: entorn planer.  SANT MEDIR ÀMBIT A MANTENIR // AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC// AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: Bona, els itineraris més propers a la capella són planers. Més pendent a mesura que ens allunyem.  QUALITAT ENTORN Bona. Diverses àrees de pícnic i esbarjo.  FACILITAT PMR/FAMILIES Bona  CAN COLL ÀMBITA CONTENIR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC// AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: hi ha poc pendent  QUALITAT ENTORN Bo FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  CAN CANALETES ÀMBITA POTENCIAR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: hi ha poc pendent  QUALITAT ENTORN Bo, agradable.  FACILITAT PMR/FAMILIES Bona  ÀREA ESTADA MITJA COSTA ÀMBITA POTENCIAR// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: Accés planer des del carrer  QUALITAT ENTORN Millorable ja que està brut, hi ha molts excrements de gossos. Tot i que no hi ha gaires deixalles, no hi ha cap paperera per la zona.  FACILITAT PMR/FAMILIES Bo: zona planera i amb amplitud. 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  ÀREA ESTADA CAN CUIÀS EXISTENT A POTENCIAR// AMB ITINERARIS // SENS TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT PROPER COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: pendent pronunciat  QUALITAT ENTORN Regular FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta: fort pendent.  MIRADOR ESTRELLA NODE// SENSE ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA  QUALITAT ENTORN Degradat FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  PARC DE CAN CUIÀS NODE// SENSE ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // APARCAMENT PROPER COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENT  QUALITAT ENTORN Degradat, al costat del polígon industrial FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  MIRADOR BESÓS ÀMBIT A POTENCIAR//SENSE ITINERARIS/AMB TRANSPORT PÚBLIC/AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: pendents forts  QUALITAT ENTORN Dolenta. Hi ha bona connexió en metro o rodalies. Entorn urbà amb forts pendents. Pot haver algun itinerari però cal estudiar les possibilitats de l'entorn natural del darrere. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  TORRE BARÓ ÀMBIT A POTENCIAR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: mirador i torre planers, la resta amb forts pendents  QUALITAT ENTORN Bo, mirador i ronda verda.  FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta    
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 COLL DE LA VENTOSA ÀMBIT A TRANSFORMAR // AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: pendent moderat  QUALITAT ENTORN bo/mig FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta: no hi ha itineraris, l'àrea no està adaptada al 100%  CAN MASDEU NOU ÀMBIT// SENSE ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFÍA) A peu, amb pendents  QUALITAT ENTORN no podem accedir FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  MIRADOR D’HORTA NODE// AMB ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) MIG: fàcil accés al mirador, però no als itineraris. Cal creuar la carretera en un revolt amb pendent.  QUALITAT ENTORN MIG: entorn cremat, accessos als itineraris dolents. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  MIRADOR MONTBAU NODE// SENSE ITINERARIS // SENSE TRANSPORT PÚBLIC// SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: fàcil al mirador, difícil a l'itinerari.  QUALITAT ENTORN Dolent: pendents, i zona cremada FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta    VISTA RICA ÀMBIT A CONTENIR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENT: zona amb pendents pronunciats.  QUALITAT ENTORN Millorable  FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta: zona molt boscosa amb algun pendent pronunciat.     
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   PREDRERA DE MONTBAU ÀMBIT A POTENCIAR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLIC // SENSE APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) DOLENTA: zona de forts pendents.  QUALITAT ENTORN Bona: arriba metro (forta pujada per c Arquitectura) i bus, entorn urbà. Hi ha senyalització de rutes. FACILITAT PMR/FAMILIES Dolenta  PLA DELS MADUIXERS ÀMBIT A TRANSFORMAR// AMB ITINERARIS // AMB TRANSPORT PÚBLI // AMB APARCAMENT COMODITAT ACCÉS (OROGRAFIA) BONA: hi ha poc pendent.  QUALITAT ENTORN Bona FACILITAT PMR/FAMILIES Bona: zona de poc pendent.     
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4.3.3 EN TRANSPORT PÚBLIC RESULTATS EN ÀMBITS  L’anàlisi multicriteri realitzat en els 37 àmbits de l’estratègia d’ordenació, es centra principalment en indicadors de transport públic.  S’ha aïllat aquests indicadors relacionats amb el transport públic, per conèixer quina és la puntuació obtinguda per cada àmbit. Del màxim de 10 punts que pot obtenir cada àmbit, trobem 6 localitzacions que tenen més de 5 punts. Es considera que aquests són els àmbits amb millor oferta de transport públic:   ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ EN TP 1 Estació de la Floresta 10 2 Vallvidrera i entorns del Centre d'Informació Parc de Collserola 10 3 Mirador del Besòs 7,5 4 La Pedrera de Montbau 7,5 5 Pla dels Maduixers 6 6 Àrea Estada de Can Cuiàs  6  Per altra banda, la informació obtinguda amb el treball de camp, permet matisar els resultats del multicriteri, i incloure alguns àmbits més a la llista.  NOM ÀMBIT//NODE TRANSPORT PÚBLIC Can Coll El transport públic no funciona el diumenge Can Canaletes Bones aptituds i transport urbà en itinerari planer Plaça Rotary Internacional Bones aptituds i transport urbà en itinerari planer Jardins de Sentmenat Transport públic proper, fort pendent però permet connexió amb Passeig de les Aigües Parc de l‘Oreneta Transport públic proper, fort pendent però permet connexió amb Passeig de les Aigües Estació Passeig de les Aigües  Bona accessibilitat amb funicular  La resta d’àmbits, disposen d’una pitjor accessibilitat en transport públic. RESULTATS EN EQUIPAMENTS  La puntuació que han obtingut els equipaments en termes de transport públic (10 punts) es detalla en un arxiu Excel annex. Destaquen 11 equipaments que han obtingut la màxima puntuació de 10 punts. Hi ha 59 equipaments amb una puntuació entre 5 i <10 punts, 111 equipaments amb puntuació fins a 4,99 punts, d’aquest darrer grup 61 punts tenen 0 punts.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  4.3.4  CONDICIONS D’INTERMODALITAT AMB ELS MODES NO MOTORITZATS RESULTATS EN ÀMBITS  L’anàlisi multicriteri utilitza dos indicadors relacionats amb l’accés a peu i en bicicleta, podent obtenir fins a 3 punts en aquest camp. Aïllant aquests indicadors, els àmbits amb una millor accessibilitat en modes no motoritzats són:   ID NOM ÀMBIT//NODE PUNTUACIÓ EN NO MOTORITZATS 1 Àrea d’estada de Mas Lluhí 3 2 Can Canaletes 3 3 Avinguda de Can Monmany 3  Per altra banda, la informació obtinguda amb el treball de camp, permet matisar els resultats del multicriteri, i incloure alguns àmbits més a la llista.  NOM ÀMBIT//NODE MODES NO MOTORITZATS Plaça Rotary Internacional Àmbit planer, urbà. Carril bici Can Codonyers Àmbit planer, amb carril bici Can Badal Àmbit planer, enmig urbanització  Fruit del treball de camp es pot diagnosticar que la resta d’àmbits, disposen d’una pitjor accessibilitat només en modes no motoritzats. RESULTATS EN EQUIPAMENTS  La puntuació que han obtingut els equipaments en termes de modes no motoritzats (3 punts) es detalla en un arxiu Excel inclòs en aquest estudi. Destaca 1 equipament que han obtingut la màxima puntuació de 3 punts. Hi ha 116 equipaments amb una puntuació entre 2 i 2,99 punts, la resta d’equipaments tenen entre 0 i 1,99 punts.   
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4.3.5 POTENCIALITAT D’ACCÉS AL PARC A PEU Els àmbits i equipaments que tenen una major potencialitat d’accés a peu són els de la banda del Vallès, degut a la seva orografia més planera.  L’estudi de freqüentació realitzat per l’IERMB destaca dos punts on els visitants accedeixen a peu: la Plaça Rotary Internacional a Sant Cugat del Vallès i Can Canaletes a Cerdanyola.  Per altra banda, els nuclis de població que es troben embolcallats pel parc també disposen d’una bona potencialitat, donada la seva proximitat, els àmbits i equipaments amb bona accessibilitat a peu serien els propers a: La Floresta i Baixador de Vallvidrera.  Fruit del treball de camp realitzat, podem incloure l’àmbit de Mas Lluhí a Sant Feliu com un punt amb bona potencialitat d’accés a peu. Es troba en un entorn urbà, amb una urbanització molt nova.  A mesura que ens apropem al vessant Barceloní, l’accessibilitat a peu empitjora. Els forts pendents són dissuasoris, i sovint falten itineraris de connexió.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  4.4 INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT SOBRE LES XARXES GENERALS DE TRANSPORT En base l’estimació realitzada a l’apartat 3.3, on es calcula la generació de desplaçaments i s’aplica un repartiments modal determinat, es pot valorar la incidència de la mobilitat sobre les xarxes de transport. Es prenen l’escenari actual i el màxim per fer valoració de la incidència. Els resultats de l’estimació han estat:  Taula 4.8. Repartiment modal dels desplaçaments generats (viatges/dia punta) REPARTIMENT MODAL EN TRANSPORTT PÚBLIC A PEU/BICI EN VECHICLE PRIVAT NRE. VEHICLES SEGONS OCUPACIÓ % MODAL 11,10% 44,20% 44,70% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI ACTUAL 4.540 18.078 18.283 7.949 ESCENARI MÀXIM 5.201 20.984 17.304 7.524 ESCENARI MÍNIM 4.052 16.346 13.480 5.861  En base a aquesta consideració, en el transport públic es preveu un augment màxim de 310 desplaçaments. En modes no motoritzats es preveu un augment màxim de 1.249 i en vehicle privat es preveu un augment màxim de 1.030 desplaçaments que suposaran 448 vehicles afegits a la xarxa viària.  Tenint en compte l’oferta actual de les xarxes de mobilitat que donen accés a Collserola, i coneixent les xifres de nous desplaçaments sobre cada xarxa de transport, es pot afirmar que la incidència en les xarxes de mobilitat serà mínima, fet que no ha d’incidir en la capacitat d’absorció actual de les xarxes de mobilitat.    
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4.5 SÍNTESI DE VALORS, PUNTS CRÍTICS I OPORTUNITATS DE MILLORA S’analitza la coherència dels plans i programes que poden tenir una clara incidència en la mobilitat de Collserola. Els objectius i propostes inclosos en el Pla Director de Mobilitat de la RMB, el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el Pla Director d’Infraestructures de la RMB i els PMUS dels municipis del Parc es troben en bona consonància amb la MPGM i el PEPNat.  Les diferències de potencial de mobilitat s’analitzen partint de la situació actual amb uns 40.000 desplaçaments diaris.  
• Es valora que l’escenari mínim que redueix els desplaçaments en 7.000, arribant a una xifra entorn els 33.000 desplaçaments. 
• La lectura de l’escenari màxim passa de 40.000 a 43.000 desplaçaments, augmentant entorn a 3.000 la mobilitat generada.  El Pla contribueix contenir els desplaçaments. És d’esperar que no es desenvolupi ni l’escenari màxim ni el mínim, sinó més aviat un punt intermig entre els dos. En aquest sentit, s’ajudaria a projectar una realitat similar a l’actual.    El repartiment modal dels escenaris de mobilitat al Parc resulta el següent:  Taula 4.9. Repartiment modal dels desplaçaments generats (viatges/dia punta) REPARTIMENT MODAL EN TRANSPORTT PÚBLIC A PEU/BICI EN VECHICLE PRIVAT NRE. VEHICLES SEGONS OCUPACIÓ % MODAL 11,10% 44,20% 44,70% 2,3 PAX/VEHICLE ESCENARI ACTUAL 4.540 18.078 18.283 7.949 ESCENARI MÀXIM 5.201 20.984 17.304 7.524 ESCENARI MÍNIM 4.052 16.346 13.480 5.861  La valoració d’aquest potencial de mobilitat destaca els següents punts:  
• L’ús del vehicle privat per anar al Parc és un efecte poc desitjable en termes de conservació. D’altra banda, en termes de mobilitat es coneix que l’ocupació dels vehicles en l’ús de lleure és força alt, i per aquest motiu els 17.034 desplaçaments en vehicle privat es tradueixen en 7.524 vehicles.  
• L’alta quota que tenen els desplaçaments en modes no motoritzats és un bon punt de partida per introduir millores i fer propostes en aquest sentit. 

33.877DESP. MÍNIMS 40.901DESPLAÇAMENTS ACTUALS 43.489DESPLAÇAMENTS MÀXIMS
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA   
• De la mateixa manera, el fet que la mobilitat esperada sigui similar o millor a l’actual també suposa una bona oportunitat per potenciar altres modes com el transport públic.  La potencialitat accés al parc es valora mitjançant l’anàlisi multicriteri aplicat als 37 àmbits i a les 181 edificacions admeses en el catàleg de MCR.  
• Hi ha 16 àmbits amb un potencial BO, 15 àmbits amb un potencial MIG, i 6 àmbits amb un potencial BAIX. El resultat es tradueix en la valoració “SI” o “NO” de cadascun d’ells.  
• Dels 181 punts d’equipament i seguint el criteri d’ús, 155 equipaments compleixen amb l’ús que es proposa i 26 no compleixen amb l’ús que se’ls proposa.  
• Dels 181 punts d’equipament i seguint el criteri de mobilitat, 157 equipaments compleixen amb els desplaçaments acotats que es proposa i 24 no compleixen amb els desplaçaments acotats.  El treball de camp realitzat en els àmbits permet afinar alguns resultats del multicriteri i presentar millores en clau de mobilitat sostenible.  Tenint en compte l’oferta actual de les xarxes de mobilitat que donen accés a Collserola, i coneixent les xifres de nous desplaçaments sobre cada xarxa de transport, es pot afirmar que la incidència en les xarxes de mobilitat serà mínima, ja que l’increment màxim serà:  
• en el transport públic es preveu un augment de 310 desplaçaments 
• en modes no motoritzats es preveu un augment de 1.249  
• en vehicle privat es preveu un augment de 1.030 desplaçaments que suposaran 448 vehicles afegits a la xarxa viària.  Pel que fa a la petjada de Carboni, els usos permesos en edificacions suposaran el següent escenari: 
• Actualment es generen 901,45 kg de CO2 diaris. 
• En els escenaris futurs les emissions abastaran una forquilla entre 601,8 i 816,23 kg diaris de CO2.   
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5 DIAGNOSI DE MOBILITAT 5.1 AVALUACIÓ DELS IMPACTES DERIVATS DE LA MOBILITAT SEGONS LA MPGM La Modificació del PGM en l’àmbit de la Serra de Collserola pretén actualitzar la qualificació del sòl i dotar-la de les condicions necessàries per la seva posterior ordenació.   Així doncs, per a cadascun elements s’identifica l’impacte en termes de mobilitat, i es procedeix a caracteritzar-los en funció del grau de rellevància i del sentit positiu o negatiu o la duració dels seus efectes. La definició dels qualificatius aplicats s’inspiren en la que trobem a l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, tot i que s’han adaptat per aquest exercici.  • Impacte positiu: Aquell admès com a tal, en el context d’una anàlisi completa dels efectes de la mobilitat i els beneficis genèrics en relació a l’actuació prevista.  • Impacte negatiu: Aquell que es tradueix en augment de la mobilitat i dels perjudicis derivats de la contaminació, i  altres riscos ambientals en discordança amb el caràcter i la personalitat d’un emplaçament com el Parc de Collserola. • Impacte indirecte: Aquell que suposa incidència en els aspectes ambiental durant la fase de construcció. Però que en la fase d’explotació no afectarà significativament la situació actual.  • Impacte temporal: Aquell que suposa una existència no permanent en el temps, amb un termini temporal de manifestació. Taula 5.1. Avaluació d’impactes de la MPGM ELEMENT IMPACTES POTENCIALS DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL NIVELL DE  RELLEVÀNCIA 

Infraestructures Vialitat intermunicipal Augment de la mobilitat // Contenció de la mobilitat Eliminació de les reserves viàries metropolitanes no desenvolupades i establiment de criteris d’urbanització de les existents.  La vialitat intermunicipal metropolitana prevista al PGM s’ha reduït. De totes les previsions plantejades, la única que s’ha construït ha estat el Túnel de Vallvidrera. Rellevant // Impacte Positiu Xarxa ferroviària Impacte en la mobilitat i conservació del Parc S’estableixen les condicions per a la intervenció i la reforma de la xarxa ferroviària existent a l’interior de la Serra de Collserola, amb la finalitat que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la permeabilitat i minimitzar el seu impacte. El manteniment de les reserves de la xarxa ferroviària soterrada suposarà, en un primer moment, la continuïtat del model actual, ja que la reserva s’encamina a millorar la connexió ferroviària entre Barcelona i el Vallès, reduint la distància actual, si bé no es preveu cap nova parada interior al Parc. Rellevant // impacte indirecte  Aquesta desqualificació de sòl suposa un fre a la mobilitat potencial que suposaria poder construir nova vialitat al Parc, o bé noves edificacions i equipaments. A grans trets, el model proposat es basa en la gestió i la contenció de la mobilitat i una oportunitat de tractament de les vores del Parc.  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  5.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES DERIVATS DE LA MOBILITAT SEGONS EL PEPNAT De la mateixa manera que s’ha realitzat en l’apartat 5.1, també s’avaluen el elements del PEPNat:  Taula 5.2. Avaluació d’impactes de la MPGM ELEMENT IMPACTES POTENCIALS DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL NIVELL DE  RELLEVÀNCIA 
Infraestructures Vialitat intermunicipal Inclusió de camins a l’inventari// eliminació de camins que no ho són. 

Si bé la inclusió de camins a l’inventari pot suposar una nova demanda de desplaçaments, aquest fet dóna entrada a la gestió i manteniment del mateixos. Cal tenir en compte que la infraestructura que es pretén reconèixer ja és existent, si bé es plantegen algunes modificacions per millorar-ne la seva gestió. Continua la política de tancament de camins a la circulació motoritzada, amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències amb l’objectiu de: 1. Minimitzar la dispersió dels usuaris i la pressió generalitzada dels diferents espais del Parc. 2. Fomentar l’accés al Parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la trama urbana. 3. Complementarietat amb el sistema d’aparcaments, senyalització i altres elements associats. Rellevant // Impacte Positiu 
Vialitat local Dispersió de la mobilitat i accés en vehicle privat En el cas d’intervencions de reforma de les vies no segregades de l’àmbit de la MPGM, s’haurà de preveure la implantació d’un carril per a ús de vianants i bicicletes. A més: 1. Adequació del planejament a la realitat física construïda  2. Reconeixement dels vials existents  3. Eliminació de les reserves viàries de caràcter local no desenvolupades Amb la desprogramació de sòl per a nova vialitat, la fragmentació del territori com a element de “promoció” de noves activitats desapareix. Amb el reconeixement de nova vialitat  (ja existent però no reconeguda) es dóna entrada a la gestió i manteniment. Rellevant // Impacte Positiu 

Edificacions Nuclis de població Trànsit d’agitació dins del parc Els nuclis residencials de l’interior del Parc acullen a més de 15.000 persones, generalment amb una ocupació extensiva i de baixa densitat. Aquests desenvolupaments resulten poc sostenibles des del punt de vista de la mobilitat. Rellevant // Impacte negatiu Edificacions incloses al catàleg de CRMC L’ús que adopti cada edificació inclosa al catàleg suposarà la generació de mobilitat. Algunes de les edificacions existents (fora del catàleg) acabaran extingint l’ús. Rellevant // Impacte temporal Equipaments  Reserves, existents i nous Augment i dispersió de la mobilitat Eliminació de les reserves d’equipament existents no desenvolupats.  Reconeixement dels equipaments existents.  Restricció de nous equipaments a determinades construccions del catàleg de masies, cases rurals,amb indicació de localitzacions preferents dels accessos equipats al parc . Rellevant // Impacte positiu  
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Per altra banda, la regulació d’usos i activitats ordena l’establiment al Parc de certes dinàmiques i activitats al territori. Es seleccionen aquells aspectes rellevants del PEPNat en clau de mobilitat i es genera una taula d’avaluació d’impactes més específca.   1. Regulació d’usos admesos El PEPNat el que detalla els usos que s'admeten a les diferents construccions del Parc. Els principis generals del PEPNat estableixen la no admissió de cap nova edificació que no estigui suficientment justificada i que no se situï a l’entorn d’un element catalogat i el rehabiliti.  Per tal d’avaluar el PEPNat s’ha creuat amb l’anàlisi multicriteri i el seu potencial segons l’ús i la mobilitat.  A partir de la puntuació obtinguda en l’anàlisi multicriteri d’accessibilitat en modes sostenibles es fixa un criteri d’ús d’equipament i un criteri de mobilitat.  
• Criteri ÚS equipament:  Es permeten uns usos o uns altres en funció de la puntuació obtinguda.  PUNTUACIÓ LLINDAR DEL CRITERI > 10 punts Tots els usos recomanats Entre 5-10 punts Tots els usos recomanats excepte restaurant, equipament accés públic < 5 punts Només es recomana habitatge, us artesanal, equipament restringit i turisme rural  
• Criteri MOBILITAT: Es determina una mobilitat màxima a assumir en base al vehicles privats generats. PUNTUACIÓ LLINDAR DEL CRITERI > 10 punts Tots els usos recomanats Entre 5-10 punts Es recomana tots els usos fins a un màxim de 500 desplaçaments generats < 5 punts Es recomana tots els usos fins a un màxim de 100 desplaçaments generats  Segons els criteri d’ÚS D’EQUIPAMENT, 155 equipaments compleixen amb l’ús que es proposa i 26 no compleixen amb l’ús que se’ls proposa.   Seguint el criteri de MOBILITAT, 157 equipaments compleixen amb els desplaçaments acotats que es proposa i 24 no compleixen amb els desplaçaments acotats.  Taula 5.3. Avaluació PEPNat vs Anàlisi multicriteri  PUNTUACIÓ  COMPLEIXEN ELS CRITERIS  NO COMPLEIXEN CRITERI ÚS  NO COMPLEIXEN CRITERI MOBILITAT NO COMPLEIXEN CAP CRITERI BONA 61 MITJA 59 13 1 2 DOLENTA 27  9 9 TOTAL 147 13 10 11  Hi ha 147 equipaments que compleixen els 2 criteris i 11 equipaments que no compleixen cap dels 2 criteris.   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  2. Regulació de l’ús de públic i de lleure:  Es proposa una estratègia d’accés i ús públic a partir de la definició d’una xarxa bàsica que concentri els recursos del lleure en determinats espais i recorreguts. En coherència amb els objectius del propi Pla, aquesta xarxa prioritza la modulació de l’accés al parc així com la intensificació i millora dels recursos existents.  Àrees de lleure i estada (sistemes espacials) � l’estratègia a seguir és la delimitació d’ àrees d’ús públic preferents. Vialitat, itineraris i senyalització (xarxa dinàmica) � l’estratègia a seguir és la jerarquització de la xarxa de camins i millora de la senyalització per tal de minimitzar la dispersió dels usuaris. Per tal d’avaluar l’estratègia d’àmbits del PEPNat s’ha creuat amb l’anàlisi multicriteri i el seu potencial d’accessibilitat en modes sostenibles.   A partir de la puntuació obtinguda en l’anàlisi multicriteri d’accessibilitat en modes sostenibles es fixa l’existència de conflictivitat o no amb l’estratègia del PEPNat.  El resultat del multicriteri no presenta cap conflicte amb el Pla en 17 àmbits, per contra, hi ha 20 àmbits on l’estratègia proposada presenta desajustos amb el multicriteri (especialment en 3 d’ells: Les Escletxes, Area estada el Terral i Can Rabella).  Taula 5.4.  Avaluació estratègia PEPNat vs Anàlisi multicriteri  PUNTUACIÓ  ESTRATÈGIA  POTENCIAR/NOU ESTRATÈGIA MANTENIR  ESTRATÈGIA CONTENIR ESTRATÈGIA TRANSFORMAR BONA 10 1 2 1 MITJA 15  1 1 DOLENTA 3 2 1  TOTAL 28 3 4 2   3. Regulació de la xarxa de camins: El PEPNat ha d’inventariar i establir una jerarquització de la xarxa de camins per assegurar un correcte funcionament del sistema, distingint els camins principals (amb una major continuïtat i un paper més estructurador) dels camins secundaris.    
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Taula 5.5. Avaluació d’impactes del PEPNat ELEMENT IMPACTES POTENCIALS DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL NIVELL DE  RELLEVÀNCIA 
Regulació USOS ADMESOS 

Nuclis de població Trànsit d’agitació dins del parc Els nuclis residencials de l’interior del Parc acullen a més de 15.000 persones, generalment amb una ocupació extensiva i de baixa densitat. Aquests desenvolupaments resulten força insostenibles des del punt de vista de la mobilitat.  Rellevant // Impacte negatiu Construccions fora de catàleg (570) Mobilitat i futur En les construccions fora de catàleg es passa de 20.337desplaçaments actuals a 17.799 futurs. Aquesta disminució es deu a que gran part de les edificacions continuaran desenvolupant l’ús existent. Tanmateix, el Pla preveu que entorn unes 212 construccions extingiran el seu ús actual. Rellevant // Impacte positiu 
Construcció del CMCR (181) Desplaçaments A les construccions dins del Catàleg es passa de 20.565 desplaçaments actuals a 25.993//16.074 futurs. El Pla contribueix contenir els desplaçaments. És d’esperar que no es desenvolupi ni l’escenari màxim ni el mínim, sinó més aviat un punt intermig entre els dos. En aquest sentit, el Pla ajudaria a projectar una realitat similar a l’actual. La definició dels usos admesos i els criteris urbanístics es basen en la unitat mínima de finca, l’accés i no estar inclosos en una zona sensible. Seguint el criteri d’ús, 155 equipaments compleixen amb l’ús que es proposa i 26 no es recomana l’ús que se’ls proposa.  Seguint el criteri de mobilitat, 157 equipaments compleixen amb els desplaçaments acotats que es proposa i 24 no es recomana en base als desplaçaments acotats.  Rellevant // mitjà 

Petjada Carboni La mobilitat associada als usos permesos genera actualment 901,45 kg de CO2 diaris. En els escenaris futurs les emissions abastaran una forquilla entre 704 i 1.133 kg/dia de CO2.  Rellevant // mitjà 

Regulació ÚS PÚBLIC Àrees de lleure i estada Accessibilitat al parc/Dispersió visitants Hi ha 14 àmbits amb un potencial BO, 17 àmbits amb un potencial MIG, i 6 àmbits amb un potencial BAIX.  Delimitació d’àrees d’ús públic preferents. Els espais perimetrals juguen un paper molt rellevant en la connectivitat interior i exterior d'aquest espai. Són particularment importants per la gestió del parc i són els que li marquen la permeabilitat i la funcionalitat ecològica. En les zones perimetrals és on es manifesten els principals focus de tensió entre el parc i el seu entorn urbanitzat. L’estratègia d’ús públic té en compte aquests factors i proposa solucions de gestió. Rellevant // Impacte positiu Xarxa de Camins Xarxa dinàmica Dispersió usuaris Jerarquització de la xarxa de camins i millora de la senyalització per tal de minimitzar la dispersió dels usuaris. La gestió i manteniment de la xarxa canalitza els fluxos de visitants de forma controlada. Rellevant // Impacte positiu    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Altres aspectes del potencial de mobilitat destaca els següents punts: 
• L’ús del vehicle privat per anar al Parc és un efecte poc desitjable en termes de conservació. D’altra banda, en termes de mobilitat es coneix que l’ocupació dels vehicles en l’ús de lleure és força alt, i per aquest motiu els 17.304 desplaçaments en vehicle privat es tradueixen en 7.254 vehicles. 
• L’alta quota que tenen els desplaçaments en modes no motoritzats és un bon punt de partida per introduir millores i fer propostes en aquest sentit. 
• De la mateixa manera, el fet que la mobilitat esperada sigui similar o millor a l’actual també suposa una excel·lent oportunitat per potenciar altres modes com el transport públic. 
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6 PROPOSTES I MESURES Es recullen les propostes de caràcter general que seria convenient aplicar als àmbits i als usos admesos. A nivell més específic, es realitza una bateria de propostes concretes per a determinats àmbits.  Les propostes en matèria de mobilitat han d’encaixar amb el model d’ús públic del PEPNat. En aquest sentit, i amb l’objectiu principal d’assolir una gestió sostenible de l’ús social del Parc dins del context metropolità, el PEPNat proposa les següents estratègies als àmbits d’ús social que donen suport a l’ús públic:  Potenciació  Manteniment  Contenció  Transformació Reconeixement i consolidació Reconeixement de les àrees d’especial significació  Per al conjunt de fites menors i altres localitzacions que defineix el PEPNat, on no es preveu una elevada freqüentació, no es contempla una estratègia pròpia.  El PEPNat segueix uns criteris a l’hora d’assignar les diferents estratègies a cada àmbit, aquests estan relacionats amb: l’accessibilitat, l’aparcament, les dotacions i l’afluència.  Potenciació de les àrees equipades formalitzades: L’estratègia de potenciació es planteja per aquelles àrees equipades que es consideren aptes per a rebre més dotacions i complementar l’oferta actual. Coincideixen amb àmbits d’ús social existents que s’ubiquen a les vores del parc (i per tant compleixen amb els criteris d’ accessibilitat), estan connectats amb la xarxa de lleure i que podrien, donades les seves característiques i amb les actuacions necessàries, augmentar la seva capacitat d’acollida de visitants.   Les actuacions a dur a terme en aquests casos es resumeixen en la millora de les dotacions i serveis existents i l’adopció de les mesures adequades pel funcionament òptim d’aquestes àrees. Les intervencions poden variar en intensitat, des de condicionaments puntuals (potenciació nivell 2) fins a intervencions integrals de l’àmbit (potenciació nivell 1).   El pla també planteja la implantació de punts d’informació en àmbits associats a aquesta estratègia, ja sigui a l’interior del Parc, en forma de quiosc o ubicat en una construcció del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU, o a l’exterior del Parc dins de l’àmbit funcional. L’objectiu últim és aconseguir una distribució territorial de les àrees equipades del Parc el més equilibrada possible.   Manteniment de les àrees equipades formalitzades Es tracta d’àrees ordenades com a àmbits equipats per a l’ús social amb una capacitat d’acollida en consonància amb l’espai i l’oferta de serveis existents. Aquesta estratègia s’aplica a l’àmbit de l’ALL de Santa Maria de Vallvidrera i els seus entorns i a dos fites interior del parc, La Salut de Papiol i Sant Medir. El conjunt 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  d’aquests espais compleixen amb els criteris d’accessibilitat i connectivitat a la xarxa d’ús públic establerts en la diagnosi.   Contenció de les àrees equipades formalitzades Aquesta estratègia es correspon amb dos situacions: Àrees en les que l’accés es produeix gairebé exclusivament amb vehicle privat, i on sovint la saturació dels aparcaments habilitats suposa l’ocupació informal d’altres espais adjacents. I, àrees properes a les reserves naturals parcials del Parc o a d’altres indrets amb valors ambientals destacats.  En els casos esmentats anteriorment es considera necessari un desenvolupament global per a regular els usos i les activitats que s’hi permeten i prendre les mesures correctores pel tal de delimitar la pressió que actualment suporten aquests espais, en especial l’accés amb transport privat.   Transformació de les àrees equipades formalitzades Dins de l’àmbit del Parc hi ha àrees equipades que es considera que no estan alineades amb el model d’ús social que el Pla pretén potenciar. Aquest fet es relaciona tant amb l’impacte ambiental com amb la seva incidència en l’ús públic o social. Es tracta d’àrees on convé reorientar els serveis que ofereixen per tal de fer-les compatibles amb els objectius generals i el model d’ús públic proposat.  Reconeixement i consolidació d’àmbits d’ús social no formalitzats Els nous àmbits de lleure es proposen, principalment, a les vores del parc, amb l’objectiu d’ordenar les entrades al parc i disminuir la dispersió de gent a l’interior del mateix. Tots ells reben la consideració de nodes.  La proposta de consolidació d’àmbits d’ús social i la introducció de noves àrees equipades té els següents objectius:   
• Equilibrar territorialment la infraestructura de l’ús públic, en especial en relació als accessos organitzats al Parc. 
• Limitar la construcció de noves dotacions. 
• Evitar la dispersió dels visitants i reforçar la capacitat d’acollida de la vora exterior del Parc, filtrant i reduint, en la mesura del possible, la penetració de certes activitats a l’interior del Parc.    
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6.1 MESURES CONCRETES PER ASSOLIR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE  6.1.1 MESURES GENERALS EN ÀMBITS  El Pla inclou mesures generals que caldrà aplicar a cada àmbit que hagi de funcionar com un pol d’atracció i regulació de fluxos. A continuació es descriuen les mesures a incorporar per a cadascunes de les xarxes i per a cada àmbit.   Mobilitat no motoritzada (a peu o en bicicleta)  
• Senyalització dels itineraris per a vianants disponibles a l’àmbit. Aquest ha d’incloure un panell o elements equivalents indicant els itineraris recomanats.  
• Senyalització dels itineraris per a bicicletes. Aquest ha d’incloure un panell amb els itineraris recomanats i també indicar aquells que disposen d’una prohibició específica per a l’ús de la bicicleta.  
• Disposar d'aparcaments per a bicicletes, ubicats en punts de màxima accessibilitat. Es recomana que siguin de tipus U invertida i estiguin convenientment senyalitzats.  
• Disposar d'aparcaments per a bicicletes segurs. En aquelles àmbits que disposin de centre d’informació i organitzin activitats guiades, es recomana que disposar d’aparcaments segurs, a ser possible vigilats.   
• Senyalització de l'itinerari entre l'estació de transport públic i la polaritat principal. Cal senyalitzar l’itinerari entre l’estació de transport públic propera i la porta d’entrada o polaritat principal de l’àmbit. Aquesta senyalització s’ha de fer bidireccional (tant des de l’estació de transport com des de la polaritat principal). També s’ha d’incloure la senyalització d’aquests itineraris en la resta d’elements de senyalització del Parc (plafons, tòtems, etc.).   
• Cartell de benvinguda a cada àmbit amb bones pràctiques que incorpori aspectes relacionats amb la mobilitat, les restriccions i la convivència entre les diferents xarxes.  



 

 

ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA 
• Treballar conjuntament ambmodes no motoritzats des del nucli fins a cadla revisió dels Plans de Mobilitat Urbana dels respectius municipis.  Transport públic  
• Millorar l'accessibilitat als punts de parada de de parada com del creuament de la via. 
• Incrementar o millorar l'oferta de bus actualperllongaments de líniessetmana en relació a les línies existentde que aquest increment de l’oferta sigui de forma regular o bé a demanda.  
• Estudiar la implementació de serveis de 
• Busos llançadora en els actes més multitudinarisa la implementació de busos llançadora tant pels participants com per a la resta del públic en aquelles activitats més generadores de mobilitat que s’organitzin dins de l’àmbit del Parc.  
• Fomentar l'accés en transportd'entrada. 
• Difusió de totes les accions que es realitzin sobre el  Vehicle privat motoritzat  
• Disposar d’un sistema efectiu per sancionar l’aparcament il·legalperíodes punta (ubicat a fora dels espais habilitats)
• Senyalització de la restricció d’aparcament en determinades zones o sectors de la reserva
• Restriccions horàries en l’accés als aparcaments del Parcregistren puntes elevades de mobilitat.establir la seva senyalització i informació als usuaris. de panells amb informació dinàmica dels aparcaments i proposar aparcaments alternatius o dissuasoris en determinats puntsfuncionament d’aquesta restricció es faci preveient una alternativa en bé de busos llançadora). 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA Treballar conjuntament amb els municipis per tal de disposar d’un accés amable i segur en els es del nucli fins a cada àmbit. Aquesta actuació es proposa d’incorporarla revisió dels Plans de Mobilitat Urbana dels respectius municipis.  Millorar l'accessibilitat als punts de parada de transport públic, garantint la seguretat tant del punt de parada com del creuament de la via.  Incrementar o millorar l'oferta de bus actual. Estudiar possibles de línies o increment de l’oferta en cap de setmana en relació a les línies existents. Estudiar la possibilitat aquest increment de l’oferta sigui de forma regular o bé a Estudiar la implementació de serveis de transport a demanda en les zones de baixes densitatsBusos llançadora en els actes més multitudinaris. Obligar implementació de busos llançadora tant pels s com per a la resta del públic en aquelles activitats més generadores de mobilitat que s’organitzin transport públic a totes les portes Difusió de totes les accions que es realitzin sobre el transport públic. Disposar d’un sistema efectiu per sancionar l’aparcament il·legal, especialment(ubicat a fora dels espais habilitats). Senyalització de la restricció d’aparcament en determinades zones o sectors de la reservaRestriccions horàries en l’accés als aparcaments del Parc, com a mínim durant els períodes on eselevades de mobilitat. Es proposa limitar la capacitat màxima de l’aparcament i establir la seva senyalització i informació als usuaris. En aquest sentit es recomana la de panells amb informació dinàmica dels aparcaments i proposar aparcaments alternatius o soris en determinats punts. En aquest cas caldrà estudiar la possibilitat que la posada en funcionament d’aquesta restricció es faci preveient una alternativa en transport 95

DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  els municipis per tal de disposar d’un accés amable i segur en els Aquesta actuació es proposa d’incorporar-la en , garantint la seguretat tant del punt  a demanda en les zones de baixes densitats.   , especialment durant aquests Senyalització de la restricció d’aparcament en determinades zones o sectors de la reserva. durant els períodes on es Es proposa limitar la capacitat màxima de l’aparcament i En aquest sentit es recomana la implementació de panells amb informació dinàmica dels aparcaments i proposar aparcaments alternatius o En aquest cas caldrà estudiar la possibilitat que la posada en transport col·lectiu (bé regular 
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• Implementació d’aparcament de pagament als aparcaments més freqüentats del Parc. Establir una major restricció en la dotació d'aparcament o establir estratègies puntuals o permanents per evitar que siguin gratuïts (aparcament de pagament permanent o com a mínim en els dies d'episodis ambientals). 
• Disposició de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als principals aparcaments. La ràtio mínima és d’1punt per cada 40 places, si bé es recomana d'incrementar, a 1 punt per cada 20 places d’aparcament.   
• Implicar als diferents establiments de restauració, d’oci i turístics en la seva col·laboració tant en les mesures push (evitar l’aparcament de vehicles al seu aparcament més enllà dels clients) com pull (difondre l’oferta de transport públic existent, fomentar l’accés a l’equipament en transport públic, contribuir al finançament del servei de transport públic o de busos llançadora, etc.). 
• Reflexió entorn l’aparcament en nous àmbits: els aparcaments als nous àmbits haurien de tenir dimensions reduïdes i valorar-ne la ubicació segons les possibilitats d’integració en l’entorn. L’element crític en la ubicació d’un aparcament no és l’accés al mateix, sinó l’accés des d’aquest al destí final (el nou àmbit). Limitar la capacitat de l’aparcament i ordenar el flux de persones entre aquest i el nou àmbit, pot igualar les condicions que té el transport públic en els àmbits de Collserola. És a dir, si un visitant que arriba en cotxe ha de caminar el mateix que un que arriba en transport públic, i les dimensions de l’aparcament no asseguren la disponibilitat de trobar plaça, el visitant es plantejarà utilitzar el mode de transport a utilitzar. Aquestes mesures es poden implantar en els nous àmbits amb un transport públic proper.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  6.1.2 MESURES GENERALS EN NOUS USOS El PEPNat defineix unes estratègies i actuacions per altres dotacions d’ús públic. Es tracta d’aquelles activitats, d’índole privada, que complementen les dotacions del Parc i generen un flux de visitants important. Les més destacades són els restaurants, el turisme rural i les hípiques.   En general, aquestes dotacions hauran de potenciar els productes de proximitat o Km 0 i col·laborar en la difusió i coneixement dels valors de l’entorn. I de manera concreta, segons la tipologia, també hauran de seguir unes pautes en matèria de mobilitat.  Restaurants Els nous restaurants únicament podran ubicar-se en construccions incloses al Catàleg de masies o a l’àmbit funcional del Parc. També hauran d’incidir en la regulació dels aparcaments associats, i les activitats complementàries associades.  Hípiques Tenen incidència sobre altres dotacions, en especial la xarxa dinàmica per a l’ús públic i la infraestructura viària en general.   Equipaments per a l’ús públic  Les estratègies en relació als equipaments per a l’ús públic fan referència a la ubicació. Els nous equipaments vinculats al Parc, s’hauran d’ubicar preferentment en construccions incloses al Catàleg o a l’àmbit funcional del Parc. El Pla planteja, quatre ubicacions per a punts d’informació estratègiques, dues a l’interior del Parc i dues més a l’àmbit funcional. Els àmbits proposats  són els següents:   
• Node AE de Castellciuró 
• Node ALL La Salut de Sant Feliu 
• Node Plaça Rotary (àmbit funcional) 
• Node Les Escletxes de Papiol (àmbit funcional)  Les propostes en matèria de mobilitat per als diferents usos admesos marquen unes directrius generals a aplicar en cada cas.  1. Es proposa incloure criteris de mobilitat en el desenvolupament dels usos més conflictius, com per exemple els restaurants i els equipaments d’ús públic. Serà necessària la gestió de l’oferta de places d’aparcament estudiant la possibilitat d’establir places de pagament (excepte per als usuaris de l’equipament) o d’alta ocupació, o incentius per aquells que van en modes sostenibles. Ens els restaurants i equipaments on s’esperi una alta freqüentació caldrà incorporar la disposició de places d’aparcament reservades a bicicletes, per persones amb la mobilitat reduïda i punt o punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.  2. Reflexió sobre les ràtios d’aparcament en edificacions amb previsió de molta afluència: En el cas dels usos admesos en les 181 edificacions, les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità són un bon punt de partida per repensar l’aparcament. 
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El PGM actua en un context on, a la ciutat de Barcelona els desplaçaments en vehicle privat representen el 15%. Per aquest motiu, cal posar en relleu el repartiment modal dels desplaçaments a Collserola, on el vehicle privat hi participa en un 42,6%. Les NNUU han de poder adaptar-se a aquesta altra realitat.  Davant d’aquesta situació, es pot apuntar cap a un criteri de “proporcionalitat” a l’hora de dotar d’aparcament una edificació dins del Parc. És a dir, si a Barcelona les NNUU del PGM requereixen 1 plaça/100 metres de sòl (amb una quota modal del 15% de vehicle privat), a Collserola cal aplicar la proporció (42,6% desplaçaments en vehicle privat), aproximadament, el càlcul resultaria de 2,8 places/ 100 metres de sòl.  Una altra proposta en quant a la concepció de l’aparcament, seria la de convertir en “places màximes”, les que s’estableixen en les Disposicions sobre estacionaments i aparcaments de les NNUU del PGM. Allà on es parla de “places mínimes” es proposa canviar la terminologia i parlar de “places màximes”.   3. Un altra recomanació passa per acotar els usos admesos en determinades edificacions. El resultat del anàlisi multicriteri realitzat destaca 11 edificacions que no superen els criteris d’ús, ni de mobilitat, i els posicionen com a no recomanables, en termes de mobilitat sostenible. Els identificadors d’aquestes construccions són:   ID_CODI amb disfunció en els criteris d’ús i de mobilitat 205.008 221.025 123.071 123.033 205.045 221.024 221.028 266.011 158.002 123.022 123.049   En aquestes edificacions seria convenient repensar els usos admesos per tal de contenir sinergies no desitjades.  4. Altrament, en aquells usos amb més pressió sobre el Parc, restaurant, hípiques i equipaments d’ús públic, es proposa estudiar sinèrgies per afavorir l’accés en transport públic. Aquestes es poden concreta en varis dels següents aspectes:   - Informar als usuaris de l’oferta de transport públic d’accés a l’equipament. - Disposar d’un accés el màxim d’accessible i segur respecte a l’oferta de transport públic.  - Contribució econòmica a l’oferta de transport públic, bé en infraestructura com per exemple pagant el cost d’implantació d’una parada o bé finançant part del cost que tindria l’adequació del recorregut de determinades línies de bus local, per tal d’aproximar el servei al nou desenvolupament. - Subvencionar part del cost de bitllet per part de l’usuari.      
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  6.1.3 MESURES GENERALS EN LA XARXA DINÀMICA La xarxa dinàmica per a l’ús públic El Pla estableix que la circulació de bicicletes i rutes a cavall s’ha de desenvolupar pels itineraris habilitats i senyalitzats a tal efecte, sempre donant prioritat als vianants.  Per tal de disminuir la conflictivitat entre ciclistes, vianants i trànsit rodat, i garantir l’existència de les anomenades illes de tranquil·litat, el Pla proposa tres estratègies  complementàries:  
• Segregació de carrils per a bicicletes en determinats camins estructurants (Passeig de les Aigües, Camí de Sant Medir, Porta i camí de can Catà). 
• Transformació dels trams de carreteres que coincideixen amb la xarxa d’ús públic en vies mixtes.: actuacions de transformació de trams de carreteres per tal de fer-los compatibles amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic i en especial per a facilitar-ne l’ús per part dels vianants i els ciclistes (exemple Vallvidrera-Tibidabo i Alta de Roquetes). 
• Regulació restrictiva en els entorns especialment sensibles: En els recorreguts que travessen les Reserves Parcials Naturals i altres entorns sensibles, el Pla especial restringeix el pas de bicicletes i cavalls i proposa una regulació més estricta. Alhora, també es planteja la modificació dels itineraris de les activitats organitzades que autoritza el Parc.  Així mateix, tot i que no formen part de l’àmbit estricte del Parc, caldrà considerar també la senyalització dels connectors socials, connectors urbans i camins d’enllaç, per tal de potenciar l’accés al Parc des del transport públic a través dels nodes i la connectivitat social amb d’altres espais lliures metropolitans de referència (Besòs, Llobregat, etc).  El Pla també planteja el condicionament del Passeig de vora Llobregat (AE de Castellciuró / ALL de la Salut de Sant Feliu del Llobregat / ALL de Sant Pere Màrtir). Es tracta d’un nou itinerari format per camins existents de diferent tipologia. El tractament d’aquest camí, que enllaça amb el Passeig de les Aigües, ha de ser global i el més unitari possible.  Finalment, en la xarxa dinàmica es proposa la compleció d’itineraris consolidats, una estratègia que afecta principalment el Passeig de les Aigües. En aquest sentit, el Pla recull la proposta d’obertura del tram del Passeig de les Aigües entre l’enllaç amb la carretera BV-1417 a la corba de la Paella al Guinardó i l’àmbit del Club de Tenis Vall Parc situat a Sant Genís dels Agudells. Aquesta intervenció ha de permetre unir els dos trams, actualment desconnectats, del Passeig de les Aigües.  Per completar aquestes mesures es proposa afegir criteris de mobilitat en aquelles activitats organitzades que requereixin autorització.  En les activitats amb una afluència màxima de participants serà convenient acotar o convenir els punts de sortida/arribada de les activitats així com els punts d’avituallament. Aquests punts, hauran de complir alguna de les següents característiques:  
• Ser accessibles en transport públic. 
• Disposar d’una mínima capacitat d’aparcament.  
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• Estar ubicats fora del límit del parc.   En cas contrari, l’organització haurà de facilitar un servei de bus llançadora des d’un aparcament park&ride fins a l’inici de la cursa. Cal no oblidar totes aquelles persones que no realitzen l’activitat però que fan l’acompanyament a les persones participants, i convenir els punts de seguiment o avituallament.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  6.2 MESURES GENERALS A INCORPORAR  Les propostes concretes per a cada àmbit s’organitzen seguint els resultats de l’anàlisi multicriteri. L’elaboració de les mesures es basa, en gran part, en el treball de camp i en el treball d’anàlisi realitzat. També s’han considerat, en la presa de decisions, les propostes de l’estratègia de l’AMB per a cada àmbit.  En el detall de cada àmbit no s’inclouen les mesures genèriques descrites a l’apartat anterior, ja que, s’entén, són de recomanada incorporació per a tots els àmbits.   
• Les accions concretes per als àmbits amb un resultat de “BONA” aptitud en criteris de mobilitat es detallen a continuació: Àmbit Estació Floresta (Plaça Miquel Ros) Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 16 (bona) Propostes AMB - Millorar la senyalització del camí d’enllaç que travessa el nucli de la Floresta i accedeix al Parc. Altres Propostes - Difusió del camí d’enllaç a FGC  Àmbit Baixador i ALL de Vallvidrera Estratègia: Mantenir Multicriteri: 16 (bona) Propostes AMB - Mantenir les condicions eficients de funcionament d’aquesta àrea. - Implantació d’un quiosc d’informació a l’àmbit de l’estació del Baixador de Vallvidrera. - Intensificació de la promoció d’itineraris de curt recorregut al voltant de l’àmbit. Altres Propostes - Incloure nous itineraris PMR a la part baixa, on es localitzen els berenadors.  Àmbit Torrent de Batzacs i Argiles Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 12 (bona) Propostes AMB - Enllaç directe amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic (AE de la Salut del Papiol) i bona connexió al Parc Riu Llobregat. - Senyalització i arranjament del camí d’arribada des de l’estació de ferrocarrils fins al node proposat. Altres Propostes - Arranjar voreres accés des de l’àmbit fins Rodalies - Estudiar possible connexió amb el municipi - Difusió a Rodalies dels nous àmbits del Papiol  Àmbit AE de la Mitja Costa Estratègia: Potenciació Multicriteri: 11,5 (bona) Propostes AMB - - Altres Propostes - Senyalització itinerari des de Rodalies Montcada-Santa Maria fins a l’àmbit  Àmbit Can Montmany Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 11,5 (bona) Propostes AMB - Està connectat amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic i amb un dels camins d’accés a l’AE de la Salut de Papiol.  Altres Propostes - Difusió de les accions a l’autobús de Valldoreix V1 



 

 102 

 Àmbit Pla dels Maduixers Estratègia: Transformar Multicriteri: 11 (bona) Propostes AMB - Eliminació de l’aparcament existent  - Transformació en un àmbit d’accés a peu i en bicicleta  - Regulació d’accés motoritzat des del carrer Manuel Arnús fins al Pla dels Maduixers, amb un accés restringit només pels veïns - Arranjament d’una àrea d’estada, instal·lació del mobiliari i la senyalització necessaris.  Altres Propostes - Fer compatible amb el PEPNat amb l’accés per a PMR - Mesures de difusió a les línies de bus 196, 124, peu funicular.  Àmbit Parc de la Riera – Can Canaletes Estratègia: Potenciació Multicriteri: 11 (bona) Propostes AMB - Principal entrada al Parc a peu i bicicleta des del nucli de Cerdanyola. - Millora de les dotacions existents, i millora de la senyalització per tal de minimitzar els conflictes entre els diferents usuaris del Parc.  Altres Propostes - Àmbit amb bones aptituds per acollir itineraris PMR  Àmbit ALL Torrent de Can Coll Estratègia: Contenir Multicriteri: 10,5 (bona) Propostes AMB - Regulació de l’accés motoritzat a través de la regulació dinàmica dels fluxos de cotxes, amb la implantació de panells informatius de les places disponibles a la carretera Horta-CerdanyolaBV-1415, en el límit de la urbanització de Montflorit. - Intensificar la promoció de recorreguts curts al voltant de l’enclavament. Altres Propostes - Actuació sobre les línies d’autobús urbà de Cerdanyola SU1 i SU2: implantar el servi de bus els diumenges i igualar les expedicions que arriben a Can Coll. Les dotacions de Can Coll obren els diumenges, i és el dia que no hi arriba l’autobús urbà. Aquesta mesura rebaixaria l’accés en vehicle privat. - Incorporar senyalització del transport públic i connexions a la zona del berenador - Estudiar la incorporació d’un carril bici a la BV-1415 en el tram entre Can Coll i nucli de Cerdanyola (600 metres). És un itinerari planer, amb destinació a un àmbit amb molta oferta, ideal per al lleure familiar com a punt final. - Àmbit amb bona acollida per PMR  Àmbit Jardins de Can Sentmenat Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 10,5 (bona) Propostes AMB - Consolidació d’un camí a peu que, travessant els jardins, connecti amb el Passeig de les Aigües. - Senyalització del camí que fa de connector urbà amb el Parc, des de la parada del ferrocarrils Altres Propostes - En la línia del Pla      
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Àmbit Sant Pere Màrtir/Plaça Mireia Estratègia: Contenir Multicriteri: 10 (bona) Propostes AMB - Regulació de l’accés motoritzat amb la restricció de l’aparcament a les places habilitades - Regulació dinàmica dels fluxos de cotxes amb la implantació de panells d’informació - Delimitar una nova bossa fora del Parc que funcioni com a reserva d’aparcament en cas de saturació de l’actual. (Valorar possible nou aparcament  al voltant del Parc de Finestrelles). - Potenciar les caminades de durada curta. Altres Propostes - Actuació sobre la línia d’autobús EP2: nou punt de parada a la intersecció del Carrer Pau Vergós i el Carrer Pere Joan.  - Condicionament de 500 metres de vorera des de la parada d’autobús fins a la Plaça Mireia. - Estudiar el perllongament de la línia EP2 fins a la Plaça Mireia els caps de setmana. Valorar si es fa sota demanda o de manera regular. - La EP2 també passa a prop de Can Candeler, possibilitat d’introduir accions de difusió per ambdós àmbits.  - Estudiar aparcament alternatiu que punxi amb camí de les aigües a finestrelles.  Àmbit Torre Baró Estratègia: Potenciar Multicriteri: 10 (bona) Propostes AMB - Senyalització d’itineraris - Establiment de sinergies amb altres dotacions del Parc, com el restaurant actual. Altres Propostes - En la línia del Pla  - Bona aptitud per PMR en l’eix Torre – aparcament – Restaurant - Difusió al bus urbà de barri  Àmbit Plaça Rotary internacional Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 10 (bona) Propostes AMB - Condicionament integral del seu àmbit  - Senyalització informativa i interpretativa.  - Implantació d’un punt d’informació del Parc - Senyalització del camí que fa de connector urbà amb el Parc, des de la parada del ferrocarrils Altres Propostes - Àmbit amb bona acollida per a PMR, incorporació d’itineraris curts i adaptats  - La resta, en la línia del Pla  Àmbit Can Badal Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 10 (bona) Propostes AMB - Creació d’una entrada amb la voluntat d’ordenar-ne l’accés.  - Amb l’objectiu d’afavorir sinergies al camí de Can Badal, un camí que enllaça amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic del Parc i que es troba propera a una zona d’equipaments esportius. Altres Propostes - Difusió de les actuacions al bus de Valldoreix V3    
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• Les accions concretes per als àmbits amb un resultat de “MITJA” aptitud en criteris de mobilitat es detallen a continuació:  Àmbit Coll de la Ventosa Estratègia: Transformar Multicriteri: 9 (mitja) Propostes AMB - Transformació de l’espai en una àrea d’estada pensada com una fita interior del Parc Altres Propostes - Incorporar informació de l’oferta de pas del bus 102 cap al cementiri d’Horta (horaris cada 1,15h i fins les 17:30)   Àmbit Estació Passeig de les Aigües Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 9 (mitja) Propostes AMB - Ordenació dels diferents fluxos, en especial bicicletes i vehicles motoritzats Altres Propostes - Millores i senyalització del connector urbà “Drecera de Vallvidrera”  Àmbit Parc de l’Oreneta Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 9 (mitja) Propostes AMB - Senyalització del camí que fa de connector urbà amb el Parc de Collserola, punxant amb el Passeig de les Aigües, des del carrer Montevideo i des de l’estació de ferrocarrils de Reina Elisenda. Altres Propostes - Mesures en la mateixa línia que el Pla.   Àmbit Can Codonyers Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 9 (mitja) Propostes AMB - Es planteja el condicionament puntual de l’àmbit, permet relacionar el Parc amb la Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola. Altres Propostes - Estratègia de promoció i difusió del transport públic i accés a peu/bici. Entorn planer amb carril bici a la BP-1413 de St Cugat a Cerdanyola, i al Carrer de la Ciència fins a la UAB. També hi passa la línia de bus PA, que connecta el Parc Alba amb Rodalies i FGC Bellaterra.  Àmbit AE Mas Lluhí Estratègia: Potenciar Multicriteri: 8,5 (mitja) Propostes AMB - Connexió amb l’àrea de lleure de la Salut, situada aproximadament a 0,5 km Altres Propostes - Allargar carril bici a Sant Feliu pel Passeig Comte de Vilardaga. - Entorn de nova urbanització, amb autobús urbà proper, fer difusió de les actuacions  Àmbit Vista Rica Estratègia: Contenir Multicriteri: 7,5 (mitja) Propostes AMB - Proper al límit de la Reserva Natural Parcial de la Font Groga. Regular l’accés en vehicle motoritzat.  - Condicionament de part de l’esplanada que serveix actualment com a aparcament no ordenat com a aparcament de servei Altres Propostes - Limitar al màxim les places aparcament donada la proximitat a la Reserva Natural Parcial.   - Difusió a la línia interurbana A6 de Barcelona a Sant Cugat   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  Àmbit AE de Castellciuró Estratègia: Potenciar Multicriteri: 7 (mitja) Propostes AMB - Millorar la senyalització actual, tant informativa com interpretativa - Ubicar un quiosc informatiu del Parc Altres Propostes - En la línia de les propostes de l’AMB  Àmbit Can Masdeu Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 7 (mitja) Propostes AMB - Proposa l’ús d’equipament vinculat al parc  - Recomana les actuacions necessàries per a la consolidació d’aquesta finca com a nou node del vessant barceloní  Altres Propostes - Continuar amb accés restringit i difusió de l’oferta de transport públic que passa per la Plaça Karl Marx i a la Ronda de la Guineueta Vella.  Àmbit ALL La Salut de Sant Feliu Estratègia: Potenciar Multicriteri: 7 (mitja) Propostes AMB - Ampliació d’usos i serveis de la Masia de la Salut (centre d’educació ambiental i punt d’informació per als visitants). - Arranjament del camí de la Riera de la Salut amb l’àrea d’estada de Mas Lluhí. - Restringir l’aparcament a les places habilitades,  - Regulació dinàmica dels fluxos de cotxes amb la implantació de panells d’informació - Estudiar la possible implantació d’un aparcament dissuasiu. Altres Propostes - Màxima difusió a l’àrea de Lleure de l’oferta de mobilitat a Mas Lluhí: carril bici, aparcament i autobús urbà  Àmbit Camí de la salut/Ca n’Amigonet Estratègia: Potenciar Multicriteri: 6 (mitja) Propostes AMB - Condicionament d’un aparcament de servei i un per a persones amb mobilitat reduïda, amb un nombre màxim de 10 places. - Entrada potencial a peu o en bicicleta per a la gent del municipi de Rubí i del districte de Mira-sol a Sant Cugat Altres Propostes - Condicionar connexió des del carrer Gabriel Ferrater amb el Camí de la Salut (rotonda), on ja existeix un camí trepitjat. - Completar la connexió en bicicleta des de FGC Mirasol fins a ca n’Amigonet (2,5km) Continuar el carril bici existent per carrer camí de Sant Cugat al Papiol, enllaçant amb carrer Mallorca, avinguda Baixador i carrer Lanzarote. - Habilitar connexió a peu i bici des de FGC Hospital General (2 km planers) - Màxima difusió a les línies urbanes de bus L1 i L11 que paren a la Plaça dels Pins, situada a 550 metres de la rotonda d’accés a Ca n’Amigonet, que a la vegada passen per l’estació de FGC.        
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• Les accions concretes per als àmbits amb un resultat d’aptitud “DOLENTA” en criteris de mobilitat es detallen a continuació:  Àmbit Les Escletxes Estratègia: Reconeixement Multicriteri: 5 (dolenta) Propostes AMB - Habilitar una entrada organitzada al Parc des del nucli i des de l’estació de tren del Papiol. - Arranjament d’aquest entorn com a àrea d’estada, el condicionament dels itineraris i la instal·lació de mobiliari i de la senyalització informativa i interpretativa necessària.  - Possible implantació d’un equipament vinculat amb el Parc per a l’atenció de visitants - Ubicació d’un aparcament de servei i per a persones amb diversitat funcional Altres Propostes - Ampliació del servei a diumenges i festius de la línia 5 d’autobús del Papiol, que connecta l’estació de Rodalies amb el nucli del Papiol. A la vegada que allargar el recorregut els diumenges. - Mesures conjuntes amb Rodalies per potenciar l’actuació  Àmbit ALL Santa Creu d’Olorda Estratègia: Contenir Multicriteri: 3 (dolenta) Propostes AMB - Control de l’accés motoritzat: manteniment de les zones consolidades actuals t i la regulació de l’aparcament fora de l’àmbit estricte com a ús no admès.  - Gestió dinàmica dels fluxos de cotxes amb la implantació de panells d’informació. - Promoció recorreguts curts al voltant de l’enclavament, preveient excepcions en relació als àmbits més sensibles. Altres Propostes - En la línia de les actuacions de l’AMB, estudiar aparcament alternatiu en cas de saturació de l’actual. - Aparcament de pagament  Àmbit AE Sant Medir Estratègia: Contenir Multicriteri: 3 (dolenta) Propostes AMB - Pla considera l’estratègia de manteniment com la més adient Altres Propostes - Possibilitat d’aparcament de pagament o limitar el nombre de places  Àmbit Can Rabella Estratègia: Potenciar Multicriteri: 2,5 (dolenta) Propostes AMB En el cas de l’àmbit de Can Rabella, per estar molt pròxim a la Reserva Natural Parcial de Can Balasc i la Rierada, el PEPNat estableix unes recomanacions i criteris ambientals específiques que caldrà tenir en compte pel funcionament correcte d’aquest àmbit i pel que fa al restaurant de Can Rabella. L’estratègia del PEPNat en aquest cas preveu les mesures necessàries per a mantenir les condicions d’equilibri entre freqüentació i serveis. Altres Propostes - Connexió del nucli de Molins amb el carrer de Can Rabella a través de l’Avinguda Collserola  
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  7 CONCLUSIONS El present apartat exposa les principals conclusions, en clau de mobilitat, que s’extreuen de l’anàlisi de la MPGM i el PEPNat de Collserola.  L’ordenació proposada al Parc Natural de Collserola ajusta el planejament i el dota d’una ordenació d’acord amb la realitat actual; Donant resposta a les necessitats de regulació de la vialitat, l’ús públic, les edificacions i la xarxa de camins, entre d’altres. Pel que fa a la mobilitat, es vol assegurar el foment de l’accés racional i sostenible al Parc Natural de Collserola.  L’anàlisi, d’acord amb el nou planejament, dels elements significatius en termes de mobilitat desemboca en l’establiment d’uns escenaris de mobilitat. El potencial de mobilitat actual es calcula en uns 40.000 desplaçaments diaris.   
• L’Escenari màxim de mobilitat és de 43.489 desplaçaments/dia de cap de setmana i l’escenari mínim es xifra en 33.877 desplaçaments/dia de cap de setmana. 
• Respecte a la situació actual, la mobilitat futura podria establir-se en una forquilla entre un decrement de 7.000 desplaçaments i un increment 3.000 desplaçaments.  A partir d’aquesta anàlisi, es realitza una valoració global de la MPGM i el PEPNat, per conèixer el compliment dels objectius de mobilitat:  
• El Pla contribueix contenir els desplaçaments.  
• És d’esperar que no es desenvolupi ni l’escenari màxim ni el mínim, sinó més aviat un punt intermig entre els dos. 
• El Pla ajudaria a projectar una realitat similar a l’actual.  Pel que fa al foment de l’accés racional i sostenible al Parc Natural, el compliment d’aquest objectiu es mesura mitjançant un anàlisi multicriteri aplicat als 37 àmbits del Pla i a les 181 edificacions admeses en el catàleg de MCR. Els resultats han sigut:  
• Hi ha 16 àmbits amb un potencial BO, 15 àmbits amb un potencial MIG, i 6 àmbits amb un potencial BAIX.  
• Dels 181 punts d’equipament i seguint el criteri d’ús, 157 equipaments compleixen amb l’ús que es proposa i 24 no compleixen amb l’ús que se’ls proposa.  
• Dels 181 punts d’equipament i seguint el criteri de mobilitat, 160 equipaments compleixen amb els desplaçaments acotats que es proposa i 21 no compleixen amb els desplaçaments acotats.   L’anàlisi en detall de l’estratègia d’àmbits del PEPNat, destaca el grau de “coherència” del Pla vers la mobilitat sostenible.   
• L’estratègia té un alt grau de coherència en 17 àmbits 
• Hi ha 20 àmbits on l’estratègia proposada presenta baixa coherència amb el potencial d’accés sostenible, especialment en 3 d’ells. 
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 Pel que fa a la petjada de Carboni, els usos permesos en edificacions suposaran el següent escenari: 
• Actualment es generen 901,45 kg de CO2 diaris. 
• En els escenaris futurs les emissions abastaran una forquilla entre 601,8 i 816,23 kg diaris de CO2.   Un cop valorat el Pla es realitza una descripció de les mesures que es consideren necessàries per al foment de la mobilitat sostenible. Es detallen 4 paquets de mesures segons s’apliquin en: àmbits, usos en edificacions, la xarxa dinàmica per al lleure i mesures generals.   Per tot plegat, el present estudi conclou que, en referència a les qualificacions del sòl de la MPGM, el Pla ajuda a mantenir els desplaçaments generats a l’entorn de Collserola. Per altra banda, i respecte a les estratègies del PEPNat en àmbits, edificacions i xarxa de camins, es considera necessari aplicar mesures que contribueixin a assegurar l’establiment d’una mobilitat sostenible en aquests entorns.    
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  8 ANNEXOS ANNEX I. RESULTATS MULTICRITERI S’adjunten en format digital els resultats de l’anàlisi multicriteri en àmbits i les 181 edificacions. Els documents que s’inclouen són:  
• Arxiu Excel amb el resultat de l’anàlisi multicriteri tant per àmbits com per edificacions 
• Plànols amb la representació gràfica dels resultats multicriteri i la coherència amb el PEPNat i MPGM   
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ANNEX II. TREBALL DE CAMP S’adjunten els resultats del treball de camp realitzat en els diferents àmbits del Pla. Fitxa de treball de camp Es confecciona una fitxa de treball de camp amb l’objectiu de valorar el potencial del punt en termes d’accessibilitat global, oferta lleure, qualitat entorn i d’afectacions a la conservació del Parc.   Es valoren les “bondats”o “febleses” del punt, sobretot pel que fa a l’accés en modes NO motoritzat, i es pensa en quines propostes es poden aplicar per tal de millorar-lo.  Es realitzen fotografies: generals de l’àmbit, de les vistes que es tenen a la ciutat i al Parc natural, dels equipaments que té el lloc, per valorar l’aparcament, de la senyalització que hi ha, la qualitat de l’entorn. Seguint la fitxa de treball de camp:  De manera esquemàtica, els ítems que es recullen, són:  NOM ÀMBIT//NODE nom de l’àmbit o node. ÀMBIT/ACCIÓ contenir potenciar, mantenir, transformar, nou, existent, node TP A PROP SI/NO   oferta propera de transport públic? ITINERARI BTT SI/NO  Arriba o surt algun itinerari per a bicis al l’àmbit? PUNT INFO si/no/proposta   donat per la proposta, només canviar si la realitat és diferent PK si/no Aparcament, existeix o no? POTENCIAL PK nº places valorar el potenciar de places PK BTT  Nombre de places de pk bici PK PMR   Nombre de places de pk PMR SENYALITZACIÓ  si/no Hi ha algun tipus de senyalització del Parc o d’itineraris? FACILITAT ACCÉS fàcil/mig/difícil  En relació amb el pendent, és fàcil accedir? DISTÀNCIA ITINERARI si/no Valorar itineraris (a peu o en bici) que estiguin propers, a uns 200 m màxim ITINERARI PMR   Si/No oferta d’itineraris per PMR QUALITAT ENTORN bo/dolent valorar la qualitat de l’entorn en relació amb el paisatge o atractiu FACILITAT PMR  En relació amb el pendent, és fàcil accedir? VALIDAR OFERTA  contrastar l’oferta que apareix al plànol.   
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  ID NOM ÀMBIT/ /NODE ÀMBIT/ ACCIÓ TP a prop Itinerari BTT PUNT INFO PK PK (nº) PK BTT PK PMR Senyalització Distància itinerari (m) Itinerari PMR Facilitat accés (pendent) Qualitat entorn Facilitat PMR Validar oferta 1 Can Monmany Nou si, v1 no Si, g12 no 0 0 0 Si, G12 50m no MIG: carrer d'accés amb pendent Urbanització. És un camí que surt d'entre dues cases. Cadena i molt brut pels gossos. Difícil    2 AN Camí Salut Papiol Nou no si no no 0/3 no no si 100m no BONA: hi ha pendent però és suau. Possible connexió Valldoreix per la Rotonda. Enmig d'infraestructures però molt proper a St Cugat i Valldoreix. Falta bon connector: possible enllaç amb carril bici o bus. Difícil, pendent suau però constant   3 Can Badal Nou si, v3 no no no 10 no no si, local  50 m no BONA: suau, segueix la riera  Es una urbanització però al pont de la riera surt itinerari. Molt brut d'excrements de gos. Força planer, perquè hi ha la riera.  4 Santuari Salut Papiol Mantenir Accés a peu                         5 Torrent Batzacs Nou Renfe, L67 i Papiol bus no no si, Renfe  70 si Renfe si, Renfe si, pr 35 300 m? no BONA: planer, falta vorera de connexió pàrquing - itineraris Entorn degradat del costat de l’estació. No connecta amb poble.  Dolenta   6 Les Escletxes Nou no no no si 30 no no si 10m no DOLENTA: fort pendent i pedregós, des del poble fa molta pujada. Acceptable, hi ha un punt d'interès geològic. Zona molt utilitzada per les escoles. Dolenta  7 Can Rabella Potenciar no no no si 60 no no si, pr 163c 50m no MIG: suau a la riera, però DOLENT quan sortim.  Lluny de Molins, s'hi accedeix des del Polígon industrial. No hi ha cap itinerari que connecti amb la població. Dolenta Restaurant 8 AE del Terral Node no no no si 20 no si, 2 si    no DOLENT: Area estada al marge de la carretera, en cotxe. Bo, hi ha el circuit de motocròs i una area estada. Un  metres més avall hi ha la Vall de Sorgés. On hi ha un parc al davant, connecta amb Molins i ja hi ha algun itinerari Dolenta, no està adaptada al 100%. area estada i Tir a l'Arc i Motocròs.  9 AE CastellCiuró Potenciar no si no si 40 no no Si 50m no DOLENTA: fort pendent, accés en cotxe Bon punt de partida d'itineraris. Entorn una mica degradat. Àrea de lleure, hi ha bancs i taules. Dolenta info, hípica 10 Santa Creu d'Olorda Contenir no si si si 60 no no Si 0 no BONA: a l'àrea de lleure Bona: àrea de lleure, info i restaurant. Falta aparcament bici i PMR. Bona dins de l’àrea d'estada Restaurant a prop.  Hi ha l’àrea de lleure . 11 Salut de Sant Feliu Potenciar no si si si 20 no no Si 0 no MIG: Bo a la riera, l'entorn és una zona amb forts pendents Bona, àrea de lleure i església i restaurant. Familiar i de BBQ Dolenta, forts pendents. Només l’àrea de barbacoes és planera   12 Mas Lluhí Potenciar si, mirar No no no 5 / 10  no no si 100m no BONA Bona, entorn de nova urbanització El Parc de Mas Lluhí és planer, però forts pendents per connectar amb la Salut area estada 
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ID NOM ÀMBIT/ /NODE ÀMBIT/ ACCIÓ TP a prop Itinerari BTT PUNT INFO PK PK (nº) PK BTT PK PMR Senyalització Distància itinerari (m) Itinerari PMR Facilitat accés (pendent) Qualitat entorn Facilitat PMR Validar oferta 13 Mirador Can Candaler Node Nou Si, JT No, zona 30 no si 60 no no si. 0 no DOLENTA: forts pendents Degradat, és un pàrking. Podria tenir potencial si s'arrangen més itineraris des de Can Candeler Dolenta   14 St Pere Màrtir - pl Mireia Contenir no no no si 60 si si Si 0 no DOLENTA, no hi ha vorera, fortes pujades. Bona, oferta restaurant, area lleure, rutes, etc BO, inici  Passeig de les aigües  15  Parc Oreneta Nou si,  no no si 20 si si Si carril bici  no DOLENTA Bona per arribar a peu o en tp. El parc té forts pendents, falta senyalitzar i arranjar accessos al Passeig Aigües. Dolenta a peu i en bici, tp a prop,  16 Jardins Sentmenat Nou si no no no, escola Eina 10 no no Si   no DOLENTA Bona per arribar a peu o en tp. El parc té forts pendents, falta senyalitzar i arranjar accessos al Passeig Aigües. Dolenta a peu i en bici, tp a prop, fort pendent, 17 Baixador Vallvidrera Mantenir si, FGC i 118 i 128 si si si 20/25/10 si si si  100 m màx. si BONA Bona: amb molta oferta i informació del Parc Bona equ, info, rest, area lleure 18 Estació La Floresta Nou si, FGC i L3 i L4 no no no  5 no no Plànol PN no no DOLENTA Mitja: urbanització, pendents forts, i poc permeable Dolenta restauració, ambient urbanització 19 Estació PG Aigües Nou si, funicular si no no 0 0 0 No 50 m no BONA Bona: en funicular, bon accés al Passeig Aigües Bona a peu o funicular 20 Plaça Rotary Int Potenciar No Si No No  0 Si No Si 0 No MIG: pendent moderat Bona connexió amb itineraris, planer en general Mitja: l'entorn és planer, però no està adaptat.   21 Can Codonyers Nou No No No No 30 No No No 10m No BONA: molt planer, accés fàcil. A millorar. Actualment descampat però al costat de la BV-1413 hi ha passeig amb carril bici (molt ús) i podria afavorir una bona connexió amb altres zones.  BO: entorn planer.   22 Sant Medir Mantenir No Si Si Si 30/20 Si No Si 100m  No MIG: Itineraris propers a la capella planers. Més pendent a mesura que ens allunyem. Bona. Diverses àrees de pícnic i esbarjo.  Bona eq, restaurant a prop 23 ALL Can Coll Contenir Si, bus.  Si Si  Si 20//50//6 No  No si 400m No BONA: hi ha poc pendent Bo Dolenta eq,restaurant 24 Can Canaletes Potenciar No si si  si 12 si no si 0 metres No.  BONA: hi ha poc pendent Bo, agradable.  Bona eq 
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ESTUDI DE MOBILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM I DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I PAISATGE DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA  ID NOM ÀMBIT/ /NODE ÀMBIT/ ACCIÓ TP a prop Itinerari BTT PUNT INFO PK PK (nº) PK BTT PK PMR Senyalització Distància itinerari (m) Itinerari PMR Facilitat accés (pendent) Qualitat entorn Facilitat PMR Validar oferta 25 AE Mitja Costa Potenciar No si SI No 0 No no si 100 metres No BONA: Accés planer des del carrer Millorable: entorn brut, hi ha molts excrements de gossos.  Bo: zona planera i amb amplitud. area estada 26 AE Can Cuiàs Potenciar No si no No 30 no no si 0 m No DOLENTA: pendent pronunciat Regular Dolenta: fort pendent. area estada 27 Mirador Estrella Nou                       Degradat Dolenta a peu 28 Parc Can Cuiàs Nou                       Degradat, al costat del polígon industrial Dolenta a peu 29 Mirador Besòs Potenciar tp, metro i Renfe no no si 5 no no no  no no DOLENTA: pendents forts Dolenta. Hi ha Bona connexió en metro o rodalies. Entorn urbà amb forts pendents.  Dolenta Bona connexió en metro o rodalies. 30 Torre Baró Potenciar bus 82  si si si 20 no no si 100m no DOLENTA:  mirador i Torre planers, la resta amb forts pendents Bo, mirador i ronda verda.  Dolenta, només planer al tram del mirador-torre. eq, restaurant a prop, info. … 31 Coll Ventosa Transformar Si, bus.  si no Si 25 no no si 500 m no MIG: pendent moderat bo/mig Dolenta: no hi ha itineraris, l’àrea no està adaptada al 100%   32 Can Masdeu Nou                         Dolenta   33 Mirador Horta Nou no si no si   no no si 500m no MIG: fàcil accés al mirador. Itineraris a l’alta banda de la carretera en un revolt amb pendent. MIG: entorn cremat, accessos als itineraris dolents. Dolenta   34 Mirador Montbau Nou no no no si 30 no no no 800m No DOLENTA: fàcil al mirador, difícil a l'itinerari. Dolent: pendents, i zona cremada Dolenta   35 Vista Rica Contenir si,  si Si si 40 no no si 100 metres no DOLENT: zona amb pendents pronunciats. Millorable  Dolenta: zona molt boscosa amb algun pendent pronunciat.    36 Pedrera Montbau Potenciar si, metro i 19 i 76 no no no 5 no no Si 50 m no DOLENTA: zona de forts pendents. Bona: arriba metro (forta pujada per c Arquitectura) i bus, entorn urbà. Hi ha senyalització de rutes. Dolenta Arriba metro i bus 37 Pla Maduixers Transformar Si, funicular.  si Si si 20 no no si 100 metres No BONA:  hi ha poc pendent. Bona Bona: zona de poc pendent.      
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