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1. Introducció 
L’annex té com a objectiu recollir i ordenar les actuacions proposades des del Pla dins de l’Espai 
funcional. Aquestes propostes, que han de ser coherents amb les directrius i criteris d’intervenció 
establerts a la memòria de l’apartat sobre l’Espai funcional, pretenen, a nivell de recomanacions, 
resoldre les complexes problemàtiques d’aquest àmbit. 

L’annex està estructurat a partir d’unes fitxes individualitzades, que es descriuen més endavant, 
que recullen de manera sintètica recomanacions específiques per a l’Espai funcional. Cada fitxa 
individualitzada correspon a un àmbit concret dins de la delimitació general de l’Espai funcional 
que s’ha considerat adient estudiar de manera més detallada. Per la delimitació d’aquests àmbits 
s’han tingut en compte les circumstàncies de cada lloc en quan a les problemàtiques concretes 
a incidir (connectors ecològics i cursos fluvials, terrenys on pot haver  elements o infraestructures 
que fragmentin el territori, sòls degradats o de caràcter periurbà, sòls sotmesos a riscos, teixits 
residencials de baixa densitat, espais de transició o d’oportunitat-moduladors de les 
pertorbacions, etc.).  

Descripció de la fitxa individualitzada. 

La fitxa s’estructura en dues parts: una primera d’identificació i descripció i una segona 
propositiva. 

Part informativa 

La part informativa inclou un codi de numeració que identifica les àrees d’estudi (espais) de cada 
fitxa definides en el plànol d’ordenació 16.Delimitació de l’Espai funcional. Aquests codis 
corresponen a les tres temàtiques d’espais definits a la memòria: 

A. Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica (16 àmbits identificats)  

B.  Àmbits relacionats amb transformacions pendents (9 àmbits identificats)  

C. Àmbits de transició amb els nuclis urbans (4 àmbits identificats). 

La part  informativa consta de dos apartats: 

1. Dades bàsiques que inclou: 

 Localització: nom, terme municipal i UTM. 
 Tipologia de l’espai: classificació i temàtica. 

2. Descripció de l’espai que conté: 

Descripció de l’àmbit de l’estudi, aspectes particulars i previsions de planejament. 
En aquesta secció se situa gràficament la delimitació de les àmbits d’estudi,  a escales 
diverses segons l’àrea (1/25.000, 1/50.000 o 1/80.000) i inclou: 

 Ortofotoplà de 2015  
 Refós de planejament vigent (2015) i Proposta MPGM Co, referent a la proposta de 

la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, que es tramita paral·lelament al PEPNat. 

Part propositiva 

La part de proposta recull les actuacions previstes des del PEPNat en l’Espai funcional. Està 
estructurat en dos apartats. Segons tipologies de propostes: problemàtiques d’espais (àmbits) i 
propostes de fluxos (articulacions) socials i ecològics entre el Parc i la seva vora. 

1. Espais 
2. Fluxos 
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Espais 

Les recomanacions referents als espais se centren en la minimització de les pertorbacions en el 
Parc, en especial la fragmentació dels sistemes naturals i del paisatge generats per les 
infraestructures i els teixits de baixa densitat, l’existència d’usos incongruents que comprometen 
la qualitat ambiental dels espais lliures o els riscos geològics, d’incendi i d’inundació. En aquest 
sentit, s’han incorporat recomanacions d’estudi de casos concrets i d’ajustos de les previsions 
de planejament per tal de garantir la compatibilitat des seu desenvolupament amb el Parc Natural. 

A l’hora de formular les propostes s’han tingut també en compte les determinacions que 
s’estableixen a l’apartat 8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del 
Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del Pla. A més, en quan a 
problemàtiques relacionades amb pedreres dins de l’Espai funcional, s’han tingut en compte 
també les propostes de les estratègies de restauració de les pedreres del PNSC, que estan 
incorporades a l’Annex 4 del PEPNat. 

Altres problemàtiques a resoldre estan relacionades amb la falta de connectivitat social entre els 
teixits urbans i el Parc, la manca de continuïtat entre els espais lliures dels teixits urbans i el Parc, 
d’espais públic ben formalitzats i recorreguts jerarquitzats, senyalitzats, ben condicionats i 
connectats amb el transport públic. Les actuacions proposades recullen la proposta del Model 
d’ús públic del PEPNat i, incorporant la xarxa i les dotacions necessàries per a minimitzar la 
dispersió dels usuaris i els impactes en àrees més sensibles de l’interior de la Serra de Collserola, 
i contribuint a millorar la transició entre el Parc i la ciutat. 

Les fitxes recullen, també, el projectes d’implantació de noves infraestructures o d’ampliació de 
les existents que interfereixin amb connectors biològics o corredors fluvials, d’acord amb el Pla 
territorial metropolità de Barcelona (PTMB). En aquest sentit, a l’hora d’implantar noves 
infraestructures caldrà prendre les mesures preventives per garantir la funcionalitat ecològica 
dels connectors ecològics i, si escau, les mesures correctores en aquelles infraestructures 
existents que suposin impactes negatius rellevants al seu entorn. 

En el plànol d’ordenació 16. Delimitació de l’Espai funcional , escala 1:25000, resten definits els 
àmbits proposats.  

Fluxos 

Les actuacions relacionades amb els fluxos defineixen en clau de connectivitat ecològica i social 
les intervencions específiques per a millorar l’articulació del Parc amb altres espais oberts 
estratègics, així com amb els teixits més residencials. Les solucions que es plantegen incorporen, 
a més, les actuacions necessàries per a la millora de la percepció del Parc i l’augment de la 
biodiversitat en els límits de l’espai protegit.  

Segons queda definit a la memòria, tot i que la majoria incideixen en tots dos aspectes, es 
plantegen dues tipologies bàsiques de fluxos (articulacions) segons si l’èmfasi de la connexió 
proposada recau en la seva funcionalitat social o ecològica. Així, en les articulacions tipus 1 
predomina la funcionalitat ecològica mentre que a l’articulació tipus 2 predomina la connexió 
social. El Pla també distingeix una tercera categoria d’articulacions menors que garanteixen el 
funcionament en xarxa dels diferents fluxos. 

Dins d’aquest apartat queden reflectits també els projectes d’articulació de l’Espai funcional que 
es detallen a l’Annex 3 Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai 
funcional i els criteris aplicats per la seva definició des de tres escales diferents. 



2. Fitxes
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Ortofotoplànol (2015)   Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

Es tracta de l’única zona entre Molins de Rei i Barcelona on encara es conserven alguns espais oberts que trenquen el continu urbà al voltant de la Serra de 

Collserola. Tanmateix, la connectivitat física entre la Serra i el riu Llobregat a través d’aquests espais està molt compromesa pel pas de les infraestructures 

viàries i ferroviàries. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Espais de fragmentació externa

A01FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Riera de Ca n’Amigó X 419,245585596 Y 4583,12986985

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Feliu de Llobregat/Molins de Rei

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C6-

PR-T1, C6-PR-T2, CMI-MI-P1, CMI-MI-P2 i CMI-MI-P3).

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Adaptar els drenatges i passos existents sota les infraestructures de comunicació que creuen la riera de Ca n’Amigó i Torrent de Can Miano per tal que siguin 

funcionals per a tots els grups de fauna.

- Restaurar la totalitat de la franja d’espais de la riera de Ca n’Amigó d’acord amb la vegetació dels entorns de Collserola, per tal de potenciar el trànsit de fauna i 

els processos ecològics a través d’aquest àmbit.

- Generar zones arbrades als marges dels espais lliures en contacte amb els polígons industrials per tal d’aïllar el connector de l’activitat d’aquests.

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests 

cessin: la central elèctrica i l’aparcament de caravanes de la parcel·la del costat.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 
concret, caldrà tenir en compte la millora i acabament de la via suburbana entre el Papiol i Cornellà de Llobregat, codi PTMB. 2.11

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica (Porta d’accés metropolitana de Torrent de Ca n’Amigó), a través del camí PR C-35.

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el riu i la xarxa d’ús públic del Parc a través del carrer de la riera de la Salut. (Porta d’accés urbana AE 

de La Salut)

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre l’estació de ferrocarrils i la xarxa d’ús públic del Parc a través del Carrer Dalt i el Pg. Comte de 

Viladraga. (Porta d’accés urbana AE de Mas Lluhí)

- Altres articulacions, d’enllaç dins d’un mateix teixit urbà amb les articulacions descrites anteriorment.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic metropolità –Riera de Ca n’Amigó

- Projecte estratègic urbà – Àrea de La Salut

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Ortofotoplànol (2015)                                                              Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

El tram final de la riera de Vallvidrera és l’únic curs fluvial, juntament amb la riera de Ca n’Amigó, que trenca la continuïtat urbana al voltant de la Serra de 

Collserola entre Molins de Rei i Barcelona, i té un paper destacat com a connector. Tanmateix, el corredor d’infraestructures viàries i ferroviàries de l’AP-2 i una 

activitat extractiva existent, limiten la capacitat del corredor fluvial. Per altra banda, el nou enllaç de l’AP-2 i algunes peces d’equipaments previstes pel 

planejament, poden tenir afectacions a la permeabilitat de la riera.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació externa

A02FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Tram baix de la riera de Vallvidrera X 417,313672928 Y 4585,80645497

localització

UTM (ETRS89)

municipi Molins de Rei

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest espai ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: 

VLL-RP-T1).

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Restaurar l’entorn de la riera.

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per la planta de tractament d’àrids situada a tocar de la riera, un cop cessi l’activitat.

- Millorar la qualitat del tram baix de la riera i de retruc la funcionalitat ecològica, amb la restauració del bosc de ribera. Restaurar la totalitat de la franja d’espais 

de la riera de Ca n’Amigó d’acord amb la vegetació dels entorns de Collserola, per tal de potenciar el trànsit de fauna i els processos ecològics a través d’aquest 

espai.

En paral·lel, el PEPNat recomana ajustar les reserves d’equipaments del tram final de la riera de Vallvidrera, mantenint una franja de protecció al voltant 

d’aquesta. Per últim, es proposa compatibilitzar l’execució d’un nou nus viari a l’AP-2 amb la funció connectora potencial de la riera.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 
existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- La prolongació B – 24, codi PTMB. 1.14

- La millora i acabament de la via suburbana entre el Papiol i Cornellà de Llobregat, codi PTMB. 2.11

- Plataforma BUS-VAO B – 23 entre el Papiol i Barcelona, codi PTMB. A1

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica ((Porta metropolitana riera Vallvidrera), entre el riu Llobregat i el Parc a través de la riera de Vallvidrera

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el riu, l’estació de ferrocarrils i el node de l’àmbit de Castellciuró (Porta d’accés urbana AE de 

Castellciuró)

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el riu, el nucli de Molins de Rei i l’AE del Terral (Porta d’accés urbana AE del Terral)

- Altres articulacions, d’enllaç dins d’un mateix teixit urbà amb les articulacions descrites anteriorment.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic –Riera de Vallvidrera

- Projecte estratègic urbà – AE El Terral 

- Projecte estratègic urbà – AE de Castellciuró

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Ortofotoplànol (2015)                                                              Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

L’àrea del Pla del Colomer i de les Rovires és un dels espais on encara és possible recuperar les connexions entre Collserola, el Llobregat i les serres de 

l’Ordal. En aquesta àrea hi ha un seguit d’espais oberts molt diversos amb múltiples funcions ecològiques, tant de connexió d’espais forestals de prat, matollar i 

bosc, com de zones humides, agrícoles o de separació urbana. El torrent de Batzacs té un paper fonamental per a garantir aquestes connexions, si bé té una 

zona crítica per a les seves funcions de corredor ecològic, com a conseqüència del gran nombre d’infraestructures viàries i ferroviàries que el travessen (AP-2, 

C-1413 i C-1413a, ferrocarril de rodalies i TGV) i de la presència d’alguns usos i edificacions a tocar de la llera.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació externa

A03FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Torrent de Batzacs X 416,513328381 Y 4587,60147457

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: BZ-

ND-T1, BZ-RP-T1, BZ-MI-P1, BZ-MI-P2, BZ-MI-P3, BZ-MI-P4, BZ-MI-P5 i BZ-MI-P6)

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Millorar els passos existents sota les infraestructures de comunicació, per tal que tinguin unes dimensions i unes característiques adequades per al pas de tots 

els grups de fauna. Especialment el punt d’encreuament entre el torrent de Batzacs amb la carretera C-1413a i les vies del tren.

- Plantejar una restauració global de l’àmbit per aconseguir uns entorns de riera coherents amb la seva funció ecològica. Incorporar exemplars arboris i vegetació 

que condueixi a la fauna i l’eradicació d’espècies al·lòctones.

- Condicionar ambientalment el tram canalitzat entre murs de formigó del torrent de Batzacs plantejant elements de relació entre la llera i els entorns. Es proposa 

la substitució dels murs de formigó per motes de terres revegetades.

- Col·locar pantalles opaques a la part superior de les infraestructures (AVE, C-1413a i C-1413) en l’encreuament amb el torrent de Batzacs, per atenuar les 

pertorbacions acústiques generades pel trànsit de vehicles. Es proposa instal·lar tanques cinegètiques adaptades als passos de les carreteres i plantacions a les 

entrades dels passos de fauna per a guiar-la cap a aquests i dur a terme un correcte manteniment.

- Formalització d’un nou node a l’àmbit del Torrent de Batzacs i Argiles que ordena l’entrada al parc i el connecta amb el riu Llobregat i amb d’altres espais lliure 

cabdals de l’Àrea metropolitana de Barcelona. A l’hora de condicionar aquest àmbit es tindran en compte totes les mesures ambientals correctores i de 

prevenció proposades al Estudi ambiental estratègic per a afavorir la seva funció de connectivitat ecològica.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- La connexió AP7 – A2 (el Papiol), codi PTMB 1.7

- Via interpolar: El Papiol – Rubí, codi PTMB. 2.15

- La millora i acabament de la via suburbana entre el Papiol i Cornellà de Llobregat, codi PTMB. 2.11

- Via interpolar : Rubí (C1314a) -  Sant Cugat (polígon Sant Joan), codi PTMB. 2.15

- Plataforma BUS – VAO B – 23 entre el Papiol i Barcelona, codi PTMB. A1

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica (Porta metropolitana estació El Papiol-Collserola- Llobregat), entre el riu Llobregat i el Parc a través del 

Torrent de Batzacs

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre l’estació de ferrocarrils, el nucli del Papiol i el nou node de l’àmbit de Les Escletxes (Porta d’accés 

urbana AE Les Escletxes), incloent entre altres la reurbanització del carrer de Sant Antoni.

- Altres articulacions, d’enllaç dins d’un mateix teixit urbà amb les articulacions descrites anteriorment.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic metropolità estació Papiol – Collserola – Llobregat

- Projecte estratègic urbà  AE Les Escletxes 

- Actuacions complementàries, com ara les de reurbanització de l'estació de ferrocarrils, arranjament del camí dels colors i reurbanització del carrer Del Trull.   

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA

11
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Es tracta del connector actualment més funcional per connectar Collserola amb els espais forestals dels seus entorns. Tanmateix, la presència de zones 

industrials consolidades i algunes previsions del planejament condicionen i comprometen la permeabilitat dels espais oberts.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació externa

A04FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Torrent de la Font X 416,650729191 Y 4590,28124207

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol, Castellbisbal i Sant Cugat de Vallès

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c  dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: 

CR33-P2, CR33-P4, CR30-P1, CR30-P2 i CR-PR-T1)

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Millorar els passos existents per sota de les infraestructures de comunicació, per tal que tinguin unes dimensions i unes característiques adequades per al pas 

de tots els grups de fauna, estudiant solucions constructives per disminuir l’extensió en aquells que tenen una llargada excessiva. En concret: el pas del torrent 

de la Font per sota l’AP-7 i la C-1413a, i els passos dels torrents de can Cases i can Galí per sota les dues línies dels ferrocarrils.

- Restaurar els hàbitats fluvials de la riera de Rubí i del tram final del torrent de la Font, amb la instauració de bosc de ribera o forestal en aquest tram final i 

eliminant les espècies al·lòctones, per millorar-ne la seva funció de connectors.

- Afavorir la permeabilitat i la funcionalitat ecològica de la riera de Rubí amb la neteja i desmantellament dels obstacles i les estructures de formigó presents a la 

llera.

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests 

cessin: la planta de tractament d’àrids situada a l’est de la depuradora, entre l’AP-7 i la C-1413a, així com el circuit de vehicles i els horts situats al marge dret 

del torrent de can Galí.

En paral·lel, el PEPNat recomana ajustar els sòls industrials sense edificar situats a tocar dels torrents de can Cases i can Galí (corresponents al sector de sòl 
urbanitzable delimitat SURd01 de Castellbisbal) amb la finalitat de garantir la continuïtat dels torrents esmentats i dels espais oberts de l’àmbit.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- Connexió AP-7 – A-2 (el Papiol) codi PTMB 1.7

- Via interpolar: Rubí (C134a) – Sant Cugat (polígon Sant Joan), codi PTMB 2.15

- Via interpolar: El Papiol – Rubí, codi PTMB 2.15

espais

fluxos

PROPOSTA

13



espais

fluxos

Es traslladen al futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès la previsió de les actuacions necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica 

i social.

PROPOSTA

La zona de can Fatjó representa la possibilitat de connectar Collserola amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Tanmateix, la fragmentació que 

provoca l’AP-7 i les línies de ferrocarril, així com diverses àrees d’equipament previstes pel planejament, limiten i amenacen la funcionalitat d’aquest corredor, 

que en aquests moments està greument afectat. Part de l’àmbit es troba inclòs en el PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès del qual s’ha aprovat 

un nou Avanç. Aquest compta ja amb el programa de participació i exposició pública d’aquesta fase finalitzades. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació externa

A05 FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Corredor central X 424,375342126

localització

UTM (ETRS89)

municipi Cerdanyola de Vallès i Sant Cugat de Vallès

tipologia d'espai

Y 4593,46161738

El futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola definirà el connector corresponent al Corredor Central en el seu àmbit, així com les actuacions necessàries 

per a la millora de la connectivitat ecològica.

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Afavorir la permeabilitat i la funcionalitat ecològica de la riera de Sant Cugat, amb la neteja dels residus i deixalles, així com els possibles obstacles presents al 

llarg de la llera de la riera.

Es recomana, també, plantejar una modificació del planejament urbanístic que abasti els terrenys qualificats com a equipament al nord de la zona de can Fatjó 

(a un costat i l’altre de l’AP-7) amb la finalitat d’habilitar un o diversos corredors verds que connectin la riera de Sant Cugat amb la zona del turó de can Camps; 

establir criteris i paràmetres pel desenvolupament dels equipaments i zones terciàries previstes a tocar dels torrent de Ferrussons, can Domènec i can Fatjó; i 

adequar i donar coherència a les reserves viàries actuals.

Per últim, es proposa establir condicions per al tractament tant dels espais públics com privats de la urbanització de Bellaterra, amb la finalitat de maximitzar la 

permeabilitat ecològica (funció de passera) d’aquest àmbit.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte: 

- Via interpolar: Rubí (C134a) – Sant Cugat (polígon Sant Joan), codi PTMB 2.15

- Via interpolar: El Papiol – Rubí, codi PTMB 2.15

- Vials de ronda a Cerdanyola, codi PTMB. 2.19

- Ronda Sud de Sant Cugat, codi PTMB. 2.18
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temàtica Àmbits de fragmentació externa

La riera de Sant Cugat, identificada com a corredor fluvial pel PTMB, a banda d’exercir una funció com a zona de transició entre l’espai urbà i l’espai natural del 

Parc, és l’alternativa més permeable per connectar Collserola amb la Serralada de Marina a través dels rius Ripoll i Besòs. Tanmateix, en el tram inicial és el 

torrent de Sant Crist de Llaceres, la Riera es pot veure afectada pel desenvolupament d’algunes previsions del planejament i, en el tram final, la Riera entra en 

una zona canalitzada que comparteix els marges amb usos industrials i residencials, profundament alterada.  Part de l’àmbit es troba inclòs en el PDU del 

Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès del qual s’ha aprovat un nou Avanç. Aquest compta ja amb el programa de participació i exposició pública 

d’aquesta fase finalitzades. 

Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C5-
ND-T1, SC-MI-P1, SC-RP-P1, SC-RP-P2, SC-RP-P3, SC-RP-P5 i SC-RP-P6).

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Afavorir la permeabilitat i la funcionalitat ecològica de la riera de Sant Cugat, amb la neteja dels residus i deixalles, l’eradicació d’espècies invasores, així com 

els possibles obstacles presents al llarg de la llera de la riera, crear refugis de fauna.

- Millorar la qualitat paisatgística i connectivitat ecològica del tram de la riera que bordeja la urbanització de Terra Nostra de Montcada fins la connexió amb el riu 

Besòs. S’aconsegueix a través de la renaturalització de la riera, en la mesura que es pugui, amb la revegetació amb espècies arbòries i arbustives que 

garanteixin la capacitat hidràulica suficient en períodes de pluja.

- En clau de la millora d’accessibilitat i la intensificació de l’ús públic a la vora, condicionar adequadament i integrar paisatgísticament els tres nodes de l’ús 

públic que es troben a l’àmbit (Àmbit Placa Rotary, Àmbit Can Fatjó del Moli i Àmbit  Can Canaletes), connectar-los a través dels itineraris longitudinals al llarg 

de la riera senyalitzats.

- Reubicar o reduir l’aparcament situat al costat de can Calders i restaurar l’àmbit adjacent a la riera.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la creació de la nova via Ronda Sud de Sant Cugat, codi PTMB. 2.18.

El futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola definirà el connector corresponent al Corredor Central en el seu àmbit, així com les actuacions necessàries 

per a la millora de la connectivitat ecològica.

A06FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Riera de Sant Cugat X 427,178013778 Y 4592,38925781

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat de Vallès, Cerdanyola de Vallès i Montcada i Reixac

tipologia d'espai

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica de la riera de Sant Cugat i el Parc amb el teixit urbà de Sant Cugat de Vallès. 

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica del riu Ripoll i el Parc natural a través de la riera de Sant Cugat.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic urbà Plaça Rotary

- Projecte estratègic urbà Can Canaletes

- Projecte d’accés urbà Coll de Montcada

A l’àmbit pròxim recull també altres projectes estratègics complementaris. Són els següents:

- Projecte estratègic urbà Avinguda de les Ciències i Projecte estratègic metropolità Rambla

- Altres articulacions, d’enllaç dins d’un mateix teixit urbà i des de les estacions de ferrocarrils amb les articulacions descrites anteriorment.

- Condicionament d’un passeig de vora al llarg del costat sud de la riera.

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

Es traslladen al futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès la previsió de les actuacions necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica 

i social corresponent al seu àmbit

PROPOSTA

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica
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Es preveuen les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Adaptar els drenatges i passos existents sota les infraestructures de comunicació que creuen el torrent del Cargol, per tal que siguin funcionals per a tots els 

grups de fauna.

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests 

cessin: pedrera, horts, barraques i naus industrials al turó de Montcada.
- Potenciar el node a l’àmbit de Mitja Costa que ordena l’entrada al Turó de Montcada des del teixit urbà.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la nova plataforma Barcelona - Ripollet, codi PTMB. A1.

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica entre el Parc, la riera de Sant Cugat i el riu Ripoll. 

- Articulació tipus 1,de connexió social i ecològica a través de l’ampliació del pont existent, com a ecopont i pas de vianants entre Turó de Montcada i Serra de 

Collserola.

- Articulació tipus 1,de connexió social i ecològica a través d’un ecopont i passera de connexió entre el Parc i Serralada de la Marina. 

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica de la riera de Sant Cugat i el Parc amb el teixit urbà de Sant Cugat de Vallès. 

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica de la riera de Sant Cugat i el Parc amb el teixit urbà de Cerdanyola de Vallès. 

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre la estació de Montcada i Reixac, el centre del teixit urbà i el Parc.  

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic Coll de Montcada

- Projecte estratègic Cementiri, arranjament entorn ecopont

- Projecte estratègic Serra de Marina, passera riu Besòs 

A l’àmbit pròxim recull també altres projectes estratègics complementaris. Són els següents:

- Projecte de renaturalització de la vora de la riera de Sant Cugat

- Projecte de basses de laminació en el lateral de la C-33

- Projecte de basses de retenció

- Projecte naturalització dels marges de la C-58

- Projecte nova Fossera

- Projectes complementaris urbans de connexió del nucli  amb el Parc

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA

El turó de Montcada presenta una forta pertorbació dels seus hàbitats com a conseqüència del seu aïllament ecològic i la urbanització dels seus perímetres, 

amb nombroses activitats extractives i la presència d’infraestructures viàries i ferroviàries. Tanmateix, la seva posició estratègica com a peça de connexió de la 

Serralada litoral, juntament amb la conservació de boscos a la cara nord i d’arbrat a les urbanitzacions, li confereixen una funció rellevant com a espai passera, 

amb moltes possibilitats de millora.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació externa

A07FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Turó de Montcada X 431,417315672 Y 4592,02302736

localització

UTM (ETRS89)

municipi Montcada i Reixac

tipologia d'espai
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Es tracta d’un espai als entorns de Vallvidrera on es detecten algunes peces d’equipaments i zones verdes el desenvolupament de les quals podria agreujar la 

fragmentació del Parc en l’eix de l’autopista C-16 i la línia de ferrocarrils del Vallès.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació interna

A08FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Entorns Vallvidrera X 425,781213019 Y 4584,72618429

localització

UTM (ETRS89)

municipi Barcelona

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Ajustar la disposició de les peces d’equipaments i zones verdes que es troben en aquest espai o d’establir condicions per al seu desenvolupament, amb la 

finalitat de minimitzar els efectes que pugui tenir el seu desenvolupament.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la nova galeria del túnel de Vallvidrera, codi PTMB. 1.21 

espais

fluxos

PROPOSTA
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Àmbit de sòl urbà amb la gestió urbanística incomplerta i un elevat grau de consolidació de l’edificació. El planejament urbanístic vigent és un programa 

d’actuació urbanística i un pla parcial aprovat definitivament l’any 1980. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbit relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbit de fragmentació interna

A09FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Àmbit de les Planes X 424,394948167 Y 4586,58656742

localització

UTM (ETRS89)

municipi Barcelona

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest espai ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: 

VLL-MI-P3, VLL-MI-P4 i VLL-RP-T3)

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Millorar el pas existent de la riera de Vallvidrera per sota del Passatge Bellavista, per tal que tingui unes dimensions i unes característiques adequades per al 

pas de tots els grups de fauna. 

- Restaurar els hàbitats fluvials de la riera de Vallvidrera pel seu pas per les Planes per millorar-ne la seva funció de connectors.

- Les construccions amb ús de restaurant que es troben molt propers a cursos fluvials, com són els restaurants al volant de la Riera de Vallvidrera i la BV-1462, 

han de prendre totes les mesures necessàries per a garantir la no afectació de l’espai fluvial tot i la no presència de cabal permanent. A més, s’han de preveure 

l’ordenació dels seus aparcaments aplicant criteris d’integració paisatgística i la seva regulació establint un número màxim de places disponibles.

Es recomana, també, resoldre la situació urbanística de la urbanització tot incrementant la permeabilitat de l’àmbit, donant continuïtat a la xarxa hidrogràfica i 

acostant les àrees forestals d’un costat i l’altre de la riera de Vallvidrera. En la línia de l’Avanç de la MPGM en l’àmbit de les Planes aprovat per l’Ajuntament de 

Barcelona.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 
corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la nova galeria del túnel de Vallvidrera, codi PTMB. 1.21 

espais

fluxos

PROPOSTA
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Als entorns del golf hi ha diversos espais i cursos fluvials, entre els quals destaca el torrent de can Trabal, identificat com a corredor fluvial pel PTMB, que 

poden tenir un paper estructurant i que contribueixen a disminuir la fragmentació del Parc en l’eix de l’autopista C-16.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits de fragmentació interna

A10FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Entorns del golf de Sant Cugat X 422,965892785 Y 4590,10843782

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat del Vallès

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Protegir i donar continuïtat als cursos fluvials existents. 

- Reconèixer el golf de Sant Cugat, que exerceix una important funció d’ecotò.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la creació de la nova via Ronda Sud de Sant Cugat, codi PTMB. 2.18

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

Dins del marc de connexió social de la riera de Sant Cugat amb Valldoreix i la riera de Rubí es proposen dins d’aquest àmbit les següents articulacions:

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre la estació de Valldoreix i la estació de Sant Cugat. Aquesta connexió enllaça amb les articulacions que 

uneixen els projectes estratègics de Camí de la Salut i el de Plaça Rotary.

Aquest projecte es descriu a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Punt on la Serra de Collserola i el riu Llobregat són molt propers, tot i que físicament estan separats pel corredor d’infraestructures de l’AP-2, on hi ha diversos 

habitatges en situació irregular.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A11FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Pi del Balç X 417,093581249 Y 4586,39654556

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Plantejar formules d’extinció de les edificacions en situació irregular, sigui immediata o diferida en el temps

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats com a terrenys forestals i el tractament paisatgístic de l’entorn, desprès de l’enderroc de les construccions 

existents, barraques i usos periurbans.

- Restaurar els camins d’accés. 

espais

fluxos

PROPOSTA
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La zona forestal del Canyet i el turó de la Gatxarella juguen un paper com a espais passera, tot i que en aquest punt no hi hagi connectivitat física. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A12FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Turó de la Garratxella X 416,348568806 Y 4588,93553199

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol i Castellbisbal

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest espai ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C3-

RP-T1, RB-ND-P2 i RB-ND-P5)

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Restaurar els hàbitats fluvials de la riera de Rubí amb la instauració de bosc de ribera o forestal en aquest tram final eliminant les espècies al·lòctones, per 

millorar-ne la seva funció de connectors.

- Restaurar el bosc de ribera en el tram on els entorns estan en contacte amb les estivacions forestals de Castellbisbal. Aquesta restauració ha de constar de la 

incorporació d’exemplars arboris i l’eradicació d’espècies al·lòctones com la canya (Arundo donax)

- Afavorir la permeabilitat i la funcionalitat ecològica de la riera de Rubí amb la neteja i desmantellament dels obstacles i les estructures de formigó presents a la 

llera.

- Aplicar la mateixa estratègia que estableix el PEPNat de cara a la pedrera Ampliació Silvia de l’àmbit del PNSC (veure Annex 4. Estratègies de restauració de 

les pedreres). S’ha de posar èmfasi en garantir el manteniment d’un paisatge de mosaic permeable que afavoreix la preservació d’hàbitats propis d’aquests 

espais. En aquest sentit, es proposa la restauració de part de l’activitat extractiva com a àrea forestal de pi blanc amb alzina mantenint les característiques de 

dels boscos adjacents, el conservació d’espais oberts amb potencial valors de biodiversitat i el manteniment de gran clarianes com a espais destinats a la 

pastura.

En paral·lel, el Pla especial proposa adequar les previsions viàries del planejament urbanístic als projectes aprovats i en procés d’execució, i potenciar el paper 

com a espais passera de la zona forestal del Canyet i el Turó de la Garratxella, mitjançant una regulació i/o un tractament adequat tant d’aquests espais, com 

dels espais intersticials i de marge de les infraestructures.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- Connexió AP-7 – A-2 (el Papiol), codi PTMB. 1.7

- Via interpolar: Rubí (C1314a) – Sant Cugat (polígon Sant Joan), codi PTMB. 2.15
- Via interpolar: El Papiol – Rubí, codi PTMB. 2.15

- Plataforma BUS – VAO B-23 entre el Papiol i Barcelona, codi PTMB. A1

espais

fluxos

PROPOSTA
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Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C3-

RP-T1, RB-ND-P3 i RB-ND-P6). 

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Formalització d’un node nou d’entrada al parc de Collserola a l’Àmbit de Can Badal per tal d’ordenar l’accés dels usuaris des de Valldoreix i minimitzar la 

dispersió dins del Parc.

- Adequar el planejament per assegurar la continuïtat dels cursos fluvials i la seva connexió amb la riera de Rubí i el turó de can Calopa. I estudiar la reserva del 

vial d’enllaç i la peça de sòl urbanitzable delimitat de mas Fuster, de difícil resolució. 

  

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la creació de l’ampliació de la via interpolar: El Papiol - Rubí, codi PTMB. 2.15

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

Dins del marc de connexió social de la riera de Rubí amb la riera de Sant Cugat:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica de la riera de Rubí i el torrent de Nonell.

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre la riera de Rubí i l’Àmbit de Plaça Rotary i riera de Sant Cugat a través dels teixits urbans de Valldoreix i 

el torrent d’en Llobet.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic metropolità – Àmbit camí la Salut – riera de Rubí

Aquest projecte es descriu a l’Annex 3. 

PROPOSTA

Àmbit on hi ha diversos torrents (identificats com a corredors fluvials pel PTMB) que baixen de la Serra de Collserola i connecten amb la riera de Rubí i el turó 

de can Calopa, passant per sota l’autopista AP-7.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A13FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Turó de can Calopa i torrents de can Badal i d’en Nonell X 419,837942399

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat del Vallès i Rubí

tipologia d'espai

Y 4590,38986356



Ortofotoplànol (2015)                                                              

Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

31



Ortofotoplànol (2015)                                                              Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

En aquest àmbit hi ha un important nus viari entre la C-58, la N-150, la ronda de Cerdanyola i la seva connexió amb els municipis de Ripollet i Montcada i 

Reixac; en un punt on la Serra de Collserola, la riera de Sant Cugat i el riu Ripoll estan molt pròxims

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A14FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Nus C-58 X 429,799123691 Y 4593,15763434

localització

UTM (ETRS89)

municipi Montcada i Reixac, Ripollet i  Cerdanyola del Vallès 

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C5-

RP-T1).

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Plantejar la remodelació del nus actual, tot generant una continuïtat física entre Collserola, el riu Ripoll i la plana agrícola del Vallès a través del torrent de can 

Duran.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- La nova connexió C-17 – C-58, codi PTMB. 1.16

- Millora ambiental i urbana de l’autopista C-58, codi PTMB. 1.23

- Nova plataforma Barcelona – Ripollet, codi PTMB. A1

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica del riu Ripoll amb el Parc natural. 

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el Turó de Montcada i el Parc.  

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic metropolità Estació – Sta. Maria de Montcada – Riera de Sant Cugat

- Projecte d’accés urbà Coll de Montcada

Aquest projectes es descriuen a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Aquest àmbit, classificat com a sòl urbanitzable no delimitat pel planejament general vigent, té un important tractament forestal que exerceix la funció de 

passera entre la Serra de Collserola i el turó de Montcada (si bé hi ha diversos habitatges construïts). Així mateix, la topografia i la seva situació aïllada no fan 

recomanable el desenvolupament de les previsions del planejament.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A15FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Terra Nostra X 430,1683048 Y 4592,12525729

localització

UTM (ETRS89)

municipi Montcada i Reixac

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Ajustar les previsions del planejament per tal de preservar i potenciar la funció com a passera de l’àmbit, desclassificant parcialment l’àmbit de sòl urbanitzable. 

- Preservar i potenciar la funció de passera mitjançant una regulació i/o un tractament adequat tant dels espais del turó com dels espais intersticials i de marge a 

l’entorn de la C-58, la C-33 i la C-17.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la nova plataforma Barcelona – Ripollet, codi PTMB. A1

espais

fluxos

PROPOSTA
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Els espais lliures del turó de Vallbona exerceixen una funció com a espais passera entre la Serra de Collserola i la Serralada de Marina. Així mateix, a través 

del torrent de Tapioles es podria generar una continuïtat física entre ambdós espais oberts.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbit relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica

temàtica Àmbits d’altres espais connectors

A16FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Turó de Vallbona X 431,422720595 Y 4590,80344144

localització

UTM (ETRS89)

municipi Montcada i Reixac, Barcelona

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: C9-

RP-T1 i MON-MI-AP1).

Es preveuen, a més, les següents actuacions:

- Generar una continuïtat física entre Collserola i el Besòs a través del torrent de Tapioles, en la línia d’algunes de les propostes presentades al concurs Portes 

de Collserola.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte la nova plataforma Barcelona – Ripollet, codi PTMB. A1

espais

fluxos

PROPOSTA
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Sòls classificats com a urbans on hi ha les instal·lacions d’una pedrera en desús, amb un aprofitament urbanístic (sostre industrial) molt significatiu.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B01FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Samson X 420,985946102 Y 4583,80106936

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Feliu de Llobregat

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Plantejar una transformació de l’ús industrial de l’àmbit a usos adients per una correcta transició amb el Parc, reduint en la mesura del possible la ocupació del 

sòl i contemplant la restauració de les instal·lacions i els sòls de l’antiga pedrera. En la línia dels treballs que està duent a terme l’Ajuntament de Sant Feliu.

espais

fluxos

PROPOSTA
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Sector de sòl urbanitzable delimitat situat al límit del nucli de Sant Feliu amb el Parc.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B02FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Carretera de la Samson X 420,701369887 Y 4582,99214888

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Feliu de Llobregat

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Replantejar els usos i els paràmetres del sector, assegurant la correcta transició amb el Parc, contemplant l’eliminació o el trasllat dels usos periurbans 

existents, i reduint al màxim l’ocupació de sòl, en la línia dels treballs que està duent a terme l’Ajuntament de Sant Feliu.

espais

fluxos

PROPOSTA
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Sector de sòl urbanitzable delimitat del Papiol d’ús industrial que ha quedat parcialment inclòs en l’àmbit del Parc Natural.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B03FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Sector industrial sud Les Argiles X 417,424853374 Y 4586,82325121

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Estudiar l’àmbit per tal de minimitzar els efectes que pugui tenir el seu desenvolupament sobre el Parc i resoldre correctament el seu encaix.

- Aplicar la mateixa estratègia que estableix el PEPNat de cara a la pedrera Diluvial dins de l’àmbit del PNSC (veure Annex 4. Estratègies de restauració de les 

pedreres). Recuperar l’alzinar amb peus de roure a les zones més humides i ombrívoles i de matollars de llentiscle a les més càlides i assolellades, així com el 

bosc de ribera a les cotes més baixes.  Mantenir, a més, el sector sud amb la comunitat vegetal de matollar actual, com a zona verda dins del sòl urbanitzable no 

delimitat i preservar els talussos verticals existents.

espais

fluxos

PROPOSTA
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En aquest àmbit, situat al límit del nucli del Papiol amb el Parc, hi ha un sector de sòl urbanitzable delimitat i una peça industrial aïllada amb un important 

potencial de sostre.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B04FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Can Puig X 418,151949923 Y 4587,75208841

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Plantejar el trasllat de la peça industrial i estudiar l’àmbit per tal de minimitzar els efectes que pugui tenir el seu desenvolupament i la seva consolidació sobre 

el Parc, amb la finalitat de garantir la seva idoneïtat i compatibilitat amb el Parc Natural

- Preveure la formalització d’un node d’entrada al Parc, ordenant l’accés dels usuaris des del nucli del Papiol.

- Ajustar les previsions del planejament relatives al sector de sòl urbanitzable delimitat i/o establir condicions per al seu desenvolupament, amb la finalitat de 

garantir la seva idoneïtat i compatibilitat amb el Parc Natural. 

- Aplicar la mateixa estratègia que estableix el PEPNat de cara a la pedrera Ampliació Les Torrenteres 02 dins de l’àmbit del PNSC (veure Annex 4. Estratègies 

de restauració de les pedreres), restaurant part de la superfície com a àrea forestal de pi blanc amb alzina, mantenint les característiques de les masses 

forestals adjacents i deixant espais oberts de gran interès per la conservació de les espècies pròpies d’aquests espais a Collserola que avui són els que es 

troben en regressió.

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’Espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre la estació dels ferrocarrils de Papiol i el Parc. 

- Articulació tipus 3,  de connexió social i ecològica, del teixit del Papiol amb l’articulació tipus 2 i Collserola.

Projectes Espai funcional

Dins d’aquest àmbit i en el seu entorn es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic urbà Les Escletxes

Aquest projecte es descriu a l’Annex 3

PROPOSTA
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Sector de sòl urbanitzable delimitat del Papiol i àmbit de transformació en sòl urbà no consolidat, situats en el límit del nucli del Papiol amb el Parc.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B05FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Ca n’Esteve X 417,492106756 Y 4588,22227898

localització

UTM (ETRS89)

municipi El Papiol

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Estudiar l’àmbit per tal de minimitzar els efectes que pugui tenir el seu desenvolupament i la seva consolidació sobre el Parc, amb la finalitat d’assolir una 

relació òptima entre els sectors situats en la vora nord del Papiol i el Parc Natural. Recentment l’Ajuntament ha aprovat inicialment una MPGM en aquest àmbit.

- Aplicar la mateixa estratègia que estableix el PEPNat de cara a la pedrera La Soleia dins de l’àmbit del PNSC (veure Annex 4. Estratègies de restauració de les 

pedreres), restaurant part de la superfície com a àrea forestal de pi blanc que tingui les característiques dels boscos adjacents amb alzina als talussos i 

mantenint clarianes a les zones planeres per la conservació de les espècies pròpies d’aquests hàbitats.

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’Espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 3,  de connexió social i ecològica, del torrent de Batzacs, el teixit urbà del Papiol i Collserola.

PROPOSTA
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Sector de sòl urbanitzable delimitat de difícil resolució pel pas del torrent d’en Llobet pel mig des sector (veure àmbit A13). 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B06FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Mas Fuster X 420,827453238 Y 4589,28243087

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat del Vallès

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Adequar les previsions del planejament urbanístic relatives al sector del torrent d’en Llobet i/o establir condicions per al seu desenvolupament, per tal de 

minimitzar els efectes que pugui tenir sobre el Parc el seu desenvolupament.

espais

fluxos

PROPOSTA

49



Ortofotoplànol (2015)                                                              Refós de planejament vigent (2019) + Proposta MPGM Co

Sectors de sòl urbanitzable delimitat i sòl urbà no consolidat amb pla parcial i pla de millora urbana aprovats, amb la gestió urbanística i la urbanització 

pendent, però amb un grau de consolidació de l’edificació important (si bé hi ha àrees amb un elevat nombre de parcel·les sense edificar).

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B07FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Vallpineda i La Rierada X 420,713163878 Y 4588,06504502

localització

UTM (ETRS89)

municipi Molins de Rei

tipologia d'espai



Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de connectivitat ecològica que s’estableixen a l’apartat 

8.2.1.2.c dels Projectes estratègics de millora de la connectivitat del Model de preservació dels valors ecològics de la memòria del PEPNat (Codis projectes: 

VLL-RP-T1).

Es preveuen, a més, les següents actuacions: 

-  Estudiar l’àmbit per tal de minimitzar els efectes que pugui tenir el seu desenvolupament i la seva consolidació sobre el Parc; i assegurar la continuïtat de la 

riera de Vallvidrera, identificada pel PTMB com a corredor fluvial. Recentment s’han aprovat modificacions del pla parcial i del pla de millora urbana i una MPGM 

en l’àmbit, promogudes per l’Ajuntament de Molins de Rei.

espais

fluxos

PROPOSTA
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Àmbit de sòl urbanitzable no delimitat que abasta sòls de l’interior del Parc.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B08FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Can Vasconcell i Turó d’en Lluch X 423,721615526 Y 4589,90955839

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat del Vallès

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Ajustar les previsions del planejament relatives a l’àmbit de can Vasconcell i/o establir condicions per al seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir la 

seva idoneïtat i compatibilitat amb el Parc Natural.

espais

fluxos

PROPOSTA
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Sector de sòl urbà no consolidat que no s’ha executat, el desenvolupament del qual incrementaria la fragmentació del Parc en l’eix de l’autopista C-16 i els 

ferrocarrils del Vallès.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits amb transformacions pendents

temàtica

B09FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Sector B de can Cortés X Y

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Cugat del Vallès

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Ajustar les previsions del planejament relatives a l’àmbit de can Cortés i/o establir condicions per al seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir la seva 

idoneïtat i compatibilitat amb el Parc Natural.

espais

fluxos

PROPOSTA
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classificació Àmbits de transició amb els nuclis urbans

temàtica

Es tracta de la vora més poblada del Parc, de caràcter molt divers, que reflecteix la naturalesa urbana complexa i la topografia accidentada del territori. En 

aquest sentit, s’han d’identificar les diverses problemàtiques, per a plantejar possibles solucions, sense però perdre de vista una estratègia global del conjunt. 

 

El vessant del Pla de Barcelona és un territori amb barris que, tot i plenament consolidats, presenten caràcters molt desiguals, tant socialment com d’intensitat 

de poblacions, directament relacionats amb les tipologies del teixits desenvolupats. El límit de ciutat i sistema natural, al mateix temps, no està sempre clar ja 

que l’ocupació del territori ha seguit processos de consolidació diferents i no sempre ordenats.  Per altra banda, el contacte directe amb la metròpolis fa que 

sigui un dels ambients que rebi de manera més evident les conseqüències tant de l’alta freqüentació de visitants, com dels serveis d’infraestructures (línies 

d’alta tensió, antenes de telecomunicacions, etc.) que el travessen (fragmentació dels hàbitats i incrementa el seu aïllament ecològic). Altres problemàtiques es 

vinculen amb les dificultats d’accessibilitat, especialment per a vianants, causades per la orografia pronunciada, el traçat de la ronda de Dalt, l’enllaç amb la via 

B-23 al terme municipal d’Esplugues, que funcionen com a fronteres, i la falta en general de connexió dels espais lliures del Parc amb espais verds importants 

de la ciutat -com ara els Tres Turons de Barcelona i Turó del Putxet- i els principals eixos cívics dels barris de la vora. 

Donada les particularitats d’aquesta vora, cal estudiar-la en conjunt i plantejar possibles solucions a les diverses problemàtiques: realitats existents, falta de 
connexió dels espais lliures del Parc amb els parcs i jardins urbans i els principals eixos cívics dels barris de la vora, habilitació de recorreguts des de les 

principals parades del transport públic, etc. En aquest sentit, el Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Millorar la relació entre l’estructura d’espais lliures i equipaments, per tal de minimitzar la  fragmentació dels espais lliures i garantir l’accessibilitat al Parc. 

- Redefinir una estructura viaria coherent amb els teixits i el relleu existents per tal de facilitat/garantir la major accessibilitat als diferents parts/centralitats dels 

barris, i millorar la relació viària entre ells. 

- Consolidar una xarxa secundaria pensada per als vianants, que millori la connectivitat dels equipaments i espais lliures dels barris, i la relació entre barris més 

enllà de la mobilitat rodada. Així, es recomana l’estudi d’un camí de mitja cota, aprofitant camins i senders ja existents, entre el Passeig de les Aigües i la Ronda 

de Dalt que intenti cosir els barris de forma longitudinal. La consolidació d’aquest camí pot contribuir a l’activació de les zones verdes existents i reduir en part 

l’efecte barrera provocat per la presència de les grans peces d’equipaments.

- Potenciar una estructura de circuits tancats a la vora, amb punt d’inici i final en els teixits urbans, que concentri usos de lleure a les vores del Parc disminuint 

així la pressió antròpica i els impactes en les àrees més sensibles de l’interior de la Serra.

- Redefinir el transport públic des d’una lògica de connexió de les parts baixes dels barris, on se situen el centre i els serveis principals, cap a la part alta i les 

entrades al Parc.

- Posar en valor la proximitat al Parc natural a través de l’ordenació de nodes que poden complir dues funcions, per una banda, la d’entrada dels usuaris al Parc 

i, per l’altra, la de punt d’activitats vinculades amb els valors del Parc. En aquest sentit, i en coherència amb el model d’ús públic del PEPNat, es recomana la 

consolidació de dos nodes nous a l’Espai funcional que complementin els previstos dins del Parc, un a l’Àmbit del Parc de l’Oreneta i un altre a l’Àmbit del Parc 

de Can Sentmenat i la potenciació del node existent a l’Àmbit del Mirador del Besòs. 

- Condicionar o millorar els connector urbans des de Barcelona i Esplugues al Parc per tal de facilitar l’accés dels veïns i usuaris del transport públic, dotant amb 

senyalització punts estratègics de la vora Parc/ciutat.

A més, d’acord amb el PTMB, els projectes d’implantació  de noves infraestructures o d’ ampliació de les existents que interfereixin amb connectors biològics o 

corredors fluvials han de garantir el manteniment de la seva integritat física i funcionalitat ecològica, i avalar el seu grau de fragmentació i les possibilitats de 

millora dels punts conflictius de la xarxa existent. A tal efecte caldrà estudiar els possibles impactes acumulatius i sinèrgics negatius, considerant les vies 

existents i les previstes dins el mateix àmbit d’afluència, així com la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. Pel que fa a aquest àmbit en 

concret, caldrà tenir en compte:

- La nova galeria del túnel de Vallvidrera, codi PTMB. 1.21

- Nova plataforma BUS – VAO B-23 entre el Papiol i Barcelona, codi PTMB. A1

C01FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Vessant del Pla de Barcelona X 428,522404472 Y 4586,09457554

localització

UTM (ETRS89)

municipi Barcelona, Esplugues de Llobregat

tipologia d'espai

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’Espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

• Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica entre el Parc i els teixits urbans d’Esplugues i Barcelona.

Projectes Espai funcional

Dins del municipi d’Esplugues de Llobregat es defineix:

• Projecte estratègic urbà d’accés Finestrelles – Barcelona, per tal d’ordenar l’entrada al parc des d’aquest territori. 

A l’àmbit pròxim recull també altres projectes estratègics complementaris. Són els següents:

• Projecte d’accés a Collserola - Sant Pere Màrtir

• Projecte de nou camí de connexió al Passeig de les Aigües 

PROPOSTA
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Important àmbit de sòls amb classificacions i qualificacions diverses.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits de transició amb els nuclis urbans

temàtica

C02FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Vall de Sant Just X 422,869126879 Y 4582,67715185

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Just Desvern

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

-  Estudiar l’àmbit per tal de preservar els espais oberts a l’entorn de la Riera de Sant Just, evitant la presència i proliferació d’usos incongruents amb el Parc. 

- Resoldre la transició de la ciutat amb el Parc i la seva connexió a través de la riera de Sant Just, mitjançant projectes de connexions amb el Parc, 

renaturalització de trams de la riera de Sant Just i integració paisatgística de l’entorn, en coherència amb els objectius del estudi previ del Corredor Verd 

Torreblanca-Collserola. A la formalització d’aquests projectes cal vetllar per a garantir el manteniment dels hàbitats existents al llarg de la Riera.

- Millorar la connectivitat amb el Parc Agrari, habilitant una connexió entre els dos parcs.

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’Espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

• Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica entre el Parc i el riu Llobregat a través de la riera de Sant Just. 

• Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el nucli de Sant Just i el Parc a través del itinerari PR C-164.

Projectes Espai funcional

Dins del municipi de Sant Just Desvern es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

• Projecte estratègic metropolità Camí de la riera de Sant Just

A l’àmbit pròxim recull també altres projectes estratègics complementaris. Són els següents:

• Projecte d’arranjament del camí de la riera de Sant Just

• Projecte de renaturalització de l’Avinguda de la riera de Sant Just

• Projecte de reurbanització de la riera Pahissa i arranjament del pont existent

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Sòls a l’entorn de la riera de la Salut, d’accés al Parc i l’àrea de lleure de la Salut, qualificats com industrials (costat oest) i espai lliure permanent (costat est). 

En aquests sòls hi ha diverses edificacions industrials en mal estat, usos incongruents amb el Parc i una manca de formalització del vial que no incentiven 

l’accés al Parc i una bona transició amb la ciutat. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits de transició amb els nuclis urbans

temàtica

C03FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Riera de la Salut X 420,732054357 Y 4582,58886308

localització

UTM (ETRS89)

municipi Sant Feliu de Llobregat

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Estudiar l’àmbit per tal de millorar la transició amb el Parc, potenciant l’accés a peu o amb bicicleta des de la trama urbana i la connexió amb el node existent 

de La Salut. Dins del mateix concepte, regular l’entrada motoritzada per a minimitzar les pertorbacions derivades.

- Restaurar paisatgísticament la riera de la Salut, adaptant les mesures necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica del curs fluvial. 

- Plantejar una transformació dels usos, en el mateix sentit que en l’àmbit de la Samson. 

- Habilitar en aquest eix una connexió entre el Parc de Collserola i el Parc Agrari, de la mateixa manera que l’àmbit de la Vall de Sant Just.

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’Espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 1, de connexió social i ecològica entre el Parc i el riu Llobregat a través de la riera de Sant Just. 

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el nucli de Sant Just i el Parc a través del itinerari PR C-164.

Projectes Espai funcional

Dins de l’àmbit es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic urbà – Àrea de lleure de La Salut

A l’àmbit pròxim recull també altres projectes estratègics complementaris. Són els següents:

- Projecte de reconversió progressiva del teixit industrial

- Projecte de renaturalització de la riera de La Salut

Aquestes projectes es descriuen amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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Sòls en el límit del Parc amb el nucli de Molins on hi ha importants àrees qualificades d’equipaments i zones verdes, que inclouen Castellciuró i l’entrada a 

Molins del GR-92. 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

classificació Àmbits de transició amb els nuclis urbans

temàtica

C04FITXES DE L’ESPAI FUNCIONAL

DADES BÀSIQUES

nom Límit est dels nucli de Molins X 418,711925138 Y 4584,75224159

localització

UTM (ETRS89)

municipi Molins de Rei

tipologia d'espai



El Pla especial recomana les següents actuacions dins d’aquest àmbit:

- Estudiar l’àmbit per resoldre adequadament el límit del nucli urbà amb el Parc i potenciar la connexió amb el node de l’àrea de Castellciuró com a punt d’accés 

al Parc. 

- Plantejar un punt d’informació del Parc que doni servei al Baix Llobregat, a l’inici del camí antic de Santa Creu d’Olorda. 

espais

fluxos

S’han de tenir en compte a nivell de recomanacions els objectius i estratègies que s’estableixen a l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social 

i ecològica de l’Espai funcional i defineixen les següents articulacions dels teixits urbans i l’espai funcional amb el Parc natural de Collserola:

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el Parc i el riu Llobregat a través de la riera de La Salut. 

- Articulació tipus 2, de connexió social i ecològica entre el nucli de Sant Feliu i el Parc a través de l’àrea de mas Lluhí.

Projectes Espai funcional

Dins de l’àmbit es defineixen les següents projectes estratègics, necessaris per a garantir la seva connectivitat ecològica i social:

- Projecte estratègic urbà – Àrea AE de Castellciuró

Aquest projecte es descriu amb detall a l’Annex 3. 

PROPOSTA
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