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ANUNCI

de l'Ajuntament de Barcelona, de publicació de la modificació de Pla general metropolità a l'àmbit dels
Túnels de Vallvidrera al sector de Collserola, Sant Cugat del Vallès i Barcelona (exp. 99P0006).

Per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 13
de juliol de 1999, va aprovar-se definitivament la Modificació de Pla general metropolità a l'Àmbit dels
Túnels de Vallvidrera al Sector de Collserola, Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

De conformitat amb la disposició transitòria quarta de la Llei de Modificació de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'Urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia
local, es procedeix a la publicació de la normativa de l'esmentat instrument de planejament.

Barcelona, 16 de maig de 2005

P.D. (18/6/02)

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM A L'ÀMBIT DELS TÚNELS DE
VALLVIDRERA AL SECTOR DE COLLSEROLA ,DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I BARCELONA.

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

El contingut  de  la  modificació del present  projecte,  en quant  a  les qualificacions urbanístiques es el
següent:

1.- El nou traçat  de l'autopista E-9 "Túnels de Vallvidrera" executada se situa fonamentalment dins la
qualificació de sistema viari bàsic (clau 5) i protecció de sistemes generals (clau 9) segons el planejament
vigent. En tot  cas, en el present document s'ajusta la qualificació de clau 5 al traçat  real, inclosos els
terraplens i talussos que ha requerit la seva execució.

2.-  Es  manté  la  reserva  de  protecció  de  sistemes  generals  (clau  9)  per  les  propostes  de  vialitat  ja
establertes en el planejament vigent i encara no executades, però modificades i ajustades a la nova traça
de l'autopista.
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3.- El PGM preveu el pas de la Via de cornisa que va des de Vallirana fins a la Llagosta, i s'ha previst
ajustar també l'enllaç d'aquesta via amb el nou traçat de l'autopista dels Túnels de Vallvidrera.

4.-  S'han  fet  també  petits  ajustos  d'algunes  vies  definides  en  el  planejament  vigent,  que  presenten
problemes de traçat per raons topogràfiques principalment.

5.- Tot el sòl que es troba, en el marge oest, dins de la línia d'expropiació de la nova traça de l'autopista
s'ha requalificat de clau 9, zona de protecció de sistemes generals.

6.- La zona de protecció de sistemes generals, clau 9, sobrant s'ha requalificat de clau 27, zona de parc
forestal de conservació, coherentment amb l'objectiu perseguit pel projecte realitzat de reduir l'impacte
mediambiental i paisatgístic.

7.- El sòl que queda entre l'autopista E-9 i la carretera BV 1462 es qualifica de clau 9, zona de protecció
de sistemes generals.

8.- En el marge est de la nova via fins la línia de tren entre el viaducte de Can Balasc i l'àrea de peatge,
atesa la important dimensió d'aquest àmbit, s'ha modificat la qualificació del planejament de clau 9 a clau
27 de  parc forestal en la  franja  més propera  a  l'autopista,  inclòs l'àmbit  del Pla  Especial de  vialitat  i
assignació d'usos (Àrea de Servei a l'eix viari E-9, Túnels de Vallvidrera) que manté la qualificació de clau
9, protecció de sistemes.

9.- La modificació del nou traçat de l'autopista comporta alguns ajustos en la franja central de sistemes del
Pla  Parcial  anomenat  "sector  del  Baixador  de  Vallvidrera-Les  Planes  de  Barcelona",  aprovat
definitivament el 9 d'octubre de 1980, en el terme municipal de Barcelona. En aquest cas, s'ha ajustat
l'àmbit  d'aquest  sector  amb la  línia  d'expropiació  de  la  via: s'ha  reduït  la  zona  de  clau  PS,  zona  de
protecció de sistemes generals per clau PF, zona de parc forestal: espais lliures en zona 21 PGM, tot
mantenint  la  condició  de  sistemes de  tota  aquesta  franja  central al llarg de  les vies de  comunicació
(autopista, carretera i tren). En aquest cas, mantenim el mateix nom que les claus del sector.

10.- S'ha requalificat la zona de clau 7a , equipaments comunitaris i dotacions actuals, situada al costat de
la ronda sud-oest de Valldoreix que proposa el PGM per clau 27, zona de parc forestal de conservació i
viceversa, per error ja que l' equipament escolar existent es troba a l' altre costat de la ronda.

11.-  A  prop  d'aquest  equipament  existent,  es  troba  una  zona  qualificada  de  clac  7b,  equipaments
comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local, al costat  de la  via de cornisa,  que per la  seva
situació i accessibilitat es creu convenient requalificar-la de clau 27, zona de parc forestal de conservació.

12.- S'ha qualificat  els terrenys situats al costat  del polisportiu "La Floresta" de clau 7a,  equipaments
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local, com ampliació de la zona d'equipaments actual:
Col·legi mixt de la Floresta-Pearson.

13.- El desplaçament de l'àrea de peatge ha fet reajustar l'enllaç existent previst en el PGM i també l'àmbit
qualificat com a clau 7a, equipaments comunitaris i dotacions actuals, previst al costat d'aquest enllaç:

Es  reconeix  l'existència  d'un  ús  d'equipament  com a  zona  7a,  el  Centre  Educacional  Especial  "La
Floresta", i es qualifica de clau 27, parc forestal de conservació, aquells terrenys que tant per vegetació
com per topografia no constitueixen un punt substancial de l'ordenació de l'equipament existent, ni són
aptes per poder ser edificats.

14.- L'àmbit qualificat de clau 18, renovació urbana: rehabilitació, ha sofert un reajust de superfície pel
pas de la nova traça de l'autopista.

15.- Les dues masies existents dins l'àmbit de modificació, la masia de Can Borull i la masia de Can Llobet
es qualifiquen de clau 8b, verd privat d'interès tradicional, dins el règim del sòl no urbanitzable.
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16.- Es reconeix l'existència de l'edifici de serveis de TABASA, inclòs l'aparcament existent, les escales
d'accés al mateix edifici i l'entorn urbanitzat com a clau R.V., xarxa viària bàsica i vies cíviques (ja que es
troba dins del sector del Baixador de Vallvidrera-Les Planes mantenim les mateixes qualificacions), al ser
un edifici destinat al servei de l'autopista E-9. Igualment es recull el passeig per a vianants Josep Pla i la
passarel·la de l'elèctric, com a indicació dins la qualificació del sistema viari.

17.- Per la previsió per a construir el desdoblament del Túnel de Vallvidrera s'ha previst  una zona de
servitud d'edificació transitòria que afecta al sector del PP baixador de Vallvidrera-Les Planes en el terme
municipal de Barcelona, i que afecta una petita superfície de sòl privat lliure, però no les edificacions
existents.  Aquest  desdoblament  consisteix  en  deixar  el  túnel  actual  només  en  sentit  Sant  Cugat,  i
construir-ne un altre al costat oest de l'actual en sentit Barcelona.

Donades les característiques geotècniques dels terrenys propers a la boca Nord del Túnel, s'executaria el
desdoblament del túnel en via a l'aire lliure des del nord fins a l'alçada de l'actual edifici de serveis, i en
fals túnel, excavant temporalment a cel obert, des d'aquest edifici fins a la vaguada on creua la riera del
pantà de Vallvidrera.

Per  aquest  motiu cal preveure  una  servitud d'edificació transitòria  per  evitar  la  construcció de  noves
edificacions sobre la traça del 2n túnel amo una amplada total de 17 m. (l'amplada túnel és de 11 m més 3
m a  cada  banda  d'excavació)  fins que  s'acabi la  construcció del túnel,  servitud que  no afecta  a  cap
habitatge existent. (Veure plànol L-13 a escala 1/2.000, zona assenyalada amb una trama de ratlles).

18.- Es precisa millor l'alineació de l'Av.. Mas Fuster amb el criteri de mantenir l'eixamplament general del
carrer previst pel PGM, però eliminant l'afectació per la rotonda inicial.

19.- S'ajusta el límit de la clau 20a/11 amb front a la carretera de Vallvidrera.

20.-Es qualifiquen uns terrenys que van ésser expropiats per la CMB dins del sector del PP baixador Les
Planes-Vallvidrera. Per tal de mantenir les arbredes existents, es considera adequat  qualificar de  parc
forestal aquest àmbit.

En quant la reordenació de l'estructura viària:

El traçat  de  l'eix  dels Túnels de  Vallvidrera  tal com s'ha  executat,  a  més dels ajustos respecte  a  les
qualificacions del PGM de sistema vial i protecció, incideix en l'estructura dels futurs enllaços proposats
pel Pla General entre l'eix dels Túnels i la  futura Via de cornisa, i altera també les previsions del Pla
respecte al traçat de la carretera BV-1462 de Sant Cugat del Vallès a Vallvidrera i la connexió d'aquesta
amb la futura Ronda sud i oest de Valldoreix.

D'acord amb el Pla General, l' encreuament de la Via de cornisa amb l'eix dels Túnels es produeix a prop
de Can Llobet, poc al sud del túnel així denominat, túnel que no era previst pel Pla General Metropolità.

El Pla proposa en aquest punt la major part dels intercanvis entre ambdós eixos viaris, i entre aquests i la
futura  Ronda  de  Valldoreix.  Per  poder  ubicar  els diferents ramals de  múltiple  enllaç,  el Pla  proposa
desplaçar cap a l'oest la carretera BV-1462 en un tram d'uns 700 metres, des de 200 metres al nord de la
Plaça del Centre fins 400 metres al sud de l'Avinguda de l'Estació de Valldoreix.

Tanmateix, la construcció de l'esmentat túnel de Can Llobet per reduir l'impacte de la nova via fa canviar
radicalment les possibilitats dels enllaços en aquest punt. També cal tenir present, que el desplaçament de
la carretera cap a l'oest requerirà grans moviments de terres que no es veuen justificats per la funció mes
local que té la via, accentuada precisament a causa del funcionament d'aquest tram de l'eix del Túnel com
a tram lliure de peatge.

D'altra banda, el Pla general, atesa la forma molt obliqua de l'encreuament a Can Llobet entre els dos
eixos bàsics, els Túnels i Via de cornisa, estableix una connexió més directa entre ambdues vies per al
recorregut que procedent de Vallvidrera es dirigeixin cap a la  Rierada i Molins de Rei, mitjançant un
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enllaç de tipus direccional a 1'alçada de Can Borrull amb una via que va cap a Can Busquets a trobar la
Via de cornisa. Aquest enllaç ha quedat també compromès per la ubicació de l'àrea de peatge just en el
mateix punt i la necessitat, a més, que tota possible sortida de l'eix es faci després del peatge.

Valorada la situació creada, s'ha optat en la present Modificació per reconsiderar en part la posició i la
jerarquització dels diferents enllaços i connexions entre les quatre vies esmentades tot mantenint, això no
obstant, les mateixes possibilitats d'intercanvis previstos, d'acord amb els criteris següents:

1.- Es desplaça i reordena la connexió directa de l'eix dels Túnels-Via de cornisa direcció Molins de Rei,
en funció de l'enllaç existent a l'àrea de peatge.

2.- Es manté la carretera BV-1462 bàsicament en el seu traçat actual, amb dos ajustos de traçat d'abast
reduït, motivats per permetre alguns dels enllaços proposats.

3.- Es mantenen, tot i que amb desplaçament parcial del traçat, les actuals connexions directes entre la
carretera BV-1462 i l'eix dels Túnels direcció Vallvidrera.

4. L'inici de la via de Ronda de Valldoreix es fa des de la carretera BV-1462 a partir d'una intersecció en
rotonda, i no directament a partir de la Via de cornisa.

5.- A l'enllaç entre l'eix dels Túnels i la Via de cornisa al sud del túnel de Can Llobet, es prioritzen amb
ramals  específics  els  moviments  principals,  que  són  els  que  van  de  l'eix  dels  Túnels  procedent  de
Vallvidrera  cap  a  la  Via  de  cornisa  direcció est  i  viceversa.  Els intercanvis des de  l'eix  dels  Túnels
procedent del nord cap a la Via de cornisa (est i oest) i viceversa, es consideren molt més secundaris o de
recorregut curt i urbà i en conseqüència es preveu de realitzar-los alguns d'ells fent servir un tram de la
carretera BV-1462, a partir de dues interseccions en rotonda en direcció nord cap a Sant Cugat del Vallès.
Aquests enllaços són els que, alhora, possibiliten la major part dels intercanvis entre la xarxa local i els dos
eixos primaris.

8.- AVALUACIÓ QUANTITATIVA

A partir de l'estudi i valoració de les superfícies resultants de la modificació proposada, hem de dir que
apareixen dues zones molt ben diferenciades:

1.- Des de l'estació de Valldoreix fins la boca nord del túnel de La Floresta:

Hi ha un gran augment de clau 27, zona de parc forestal de conservació. Això ve motivat pel canvi de
qualificacions de clau 7b, en un cas, i pel reajustament dels enllaços proposats en el PGM amb la nova
traça  de  l'autopista  E-9 .Túnels de  Vallvidrera": Via  de  cornisa,  carretera  BV-1462 a  Vallvidrera  i la
Ronda sud i oest de Valldoreix, juntament amb l'aparició del túnel de Can Llobet no previst en el PGM,
que ha fet que l'enllaç es desplacés cap l'est i ha donat lloc, amb la requalificació de les claus 5 i 9 a clau
27, a una gran massa de parc forestal que dóna continuïtat a tot la zona forestal existent en la part oest i a
cap a la zona residencial est de Valldoreix i la Floresta.

2.- Des de la boca sud del túnel de la Floresta fins la boca nord dels túnels de Vallvidrera en direcció a
Barcelona:

.  La  zona  requalificada  de  clau  27,  zona  de  parc  forestal  de  conservació,  proposada  en  aquesta
modificació segons el plànol P4 d'aquest expedient, és molt més reduïda ja que s'han fet reajustos segons
la línia  d'expropiació de la  traça de l'autopista  dels Túnels: zones qualificades de clau 5, sistema viari
bàsic, i clau 9 , sistemes de protecció generals, s' han requalificat com a clau 27 si es troben fora de l'àmbit
de la línia d'expropiació i viceversa.

. En el "Sector Baixador Vallvidrera", en el terme municipal de Barcelona, només ha afectat  zona de
protecció  de  sistemes,  clau  9,  o  de  parc  forestal  de  conservació,  clau  27.  No  s'ha  afectat  zona
d'aprofitament., sempre seguint el criteri del punt anterior.
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.  Pel  desplaçament  de  la  via  de  tren  s'ha  disminuït  superfície  de  clau  27,  zona  de  parc  forestal  de
conservació, previst pel PGM per clau 3, sistema ferroviari, i clau 9 de protecció de sistemes generals.

. La zona entre l'autopista E-9 i la via del tren es requalifica de clau 9, protecció de sistemes generals a
clau 27 de parc forestal de conservació, però mantenint una franja de clau 9 més reduïda a tot el llarg de
l'autopista incloent l'àmbit del PE de vialitat i assignació d'usos (Àrea de Servei a l'eix viari E-9, Túnels de
Vallvidrera).

. La via situada a la part sud-est del "Sector Baixador Vallvidrera" a l'altre costat de la via de tren existent
desapareix per raons topogràfiques i de funcionament i es requalifica de clau 27, zona de parc forestal de
conservació.

. La zona qualificada de clau 9 , prevista en el pla general metropolità entre la via descrita en el punt
anterior, la via del tren i el carrer Major.del Rectoret es requalifica de clau 27 de parc forestal atès que
incideix en una àrea forestal.

. L'edifici de serveis de TABASA i el seu entorn urbanitzat es requalifica de clau 5, sistema viari bàsic, i es
compensa la superfície de zona verda 6b prevista en el pla general reduint superfície de clau 9, protecció
de sistemes generals.

En el dos casos, hi ha una reducció de superfície de sistema viari, clau 5, un augment de clau 9, protecció
de sistemes generals, motivat perquè amb l'estudi dels nous enllaços proposats pel pas de la nova traça de
l'autopista dels Túnels de Vallvidrera, s'ha fet una solució molt més compacta respecte a la solució que
plantejava  el  PGM,  i  s'ha  optat  per  qualificar  l'envolvent  dels  nous  enllaços  proposats  en  aquesta
modificació  de  clau  9,  protecció  de  sistemes generals,  al  contrari  del  que  proposa  el  PGM que  ho
considerava com a clau 27, parc forestal de conservació.

Finalment,  es  produeix  un  petit  ajust  de  la  superfície  qualificada  de  zona  de  renovació  urbana:
rehabilitació, clau16, prop del viaducte de Can Balasc, per raó del traçat realitzat de la via.

PG-125869 (05.140.045)

 

DOGC núm. 4396 - 01/06/2005 (Pàg 15847) http://www.gencat.cat/diari/4396/05140045.htm

5 de 5 02/01/2010 10:31


