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MESURA DE GOVERN: 

 
Esquema Director de les Portes de Collserola a Barcelona 
 
16 concursos de projectes 
 
 
 
PROJECTE: 
 
La Tercera Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat Urbà ha elaborat l’Esquema Director de les Portes de 

Collserola a Barcelona amb la finalitat d’ordenar la relació entre la ciutat i la Serra. 

 

Pel seu desenvolupament convoca 16 concursos de projectes que corresponen a eixos de 

connexió Ciutat-Collserola repartits en tots els barris de muntanya. 

 

A cada projecte que inclou aspectes urbanístics, de disseny, d’espai urbà, d’equipaments i de 

paisatgisme, s’aborden àmbits geogràfics que van des de més enllà de les Rondes fins al 

Passeig de les Aigües. 

 

Els projectes els desenvoluparan un centenar d’equips multidisciplinaris d’arquitectes, 

ambientòlegs i dissenyadors i permetran seleccionar 16 equips que realitzaran projectes 

urbanístics i projectes d’execució sobre àmbits concrets de la ciutat. 

 

Aquest es el primer projecte estratègic del Govern de l’Alcalde Trias que fomentarà la 

renaturalització de la ciutat i la definició d’equipaments i sistemes públics en espais necessitats 

de l’acció pública. 

 
CONTEXT: 
 

La Serra de Collserola és un espai clau de l’Àrea Metropolitana per ser el Parc central de la 

conurbació, així com un espai natural d’alt valor, proper als barris de muntanya de Barcelona, 

que tradicionalment s’ha anat desenvolupant d’esquena a la Serra. 
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En el límit de la ciutat actualment conviuen gran quantitat d’infraestructures de serveis urbans, 

barris amb equipaments deficients, masies històriques, construccions fora d’ordenació, 

habitatges d’alt standing, espais naturals de gran valor paisatgístic i ambiental, patrimoni 

arquitectònic i ermites poc conegudes, espais per a l’oci i el lleure, pedreres abandonades, petits 

horts. 

 

Juntament amb la finalització del Passeig de les Aigües prevista per aquesta legislatura, i que 

suposarà la creació d’un corredor verd al servei de la gent de més de vint quilòmetres de 

longitud, es volen desenvolupar plans i projectes en alguns espais del vessant barceloní i 

proposar la gestió adient que resolgui la pressió d’ús sobre el Parc Natural, els seus sistemes 

d’accés i els equipaments de vora potenciant a la vegada un ús natural i ecològic dels espais 

lliures de connexió entre la natura i la ciutat. 

 

Si Barcelona es va obrir al mar en els anys 80’s, ara Barcelona ha d’obrir-se cap a la muntanya, 

el seu tradicional límit natural, amb la finalitat de posar en valor els recursos naturals i 

paisatgístics d’aquest territori central de l’àmbit metropolità, que recentment ha estat declarat 

Parc Natural. 

 

Tot això requereix una visió de conjunt que ha quedat definida en l’Esquema Director, i que es 

concretarà en un Programa d’Actuacions que es desenvoluparà a curt, mitjà i llarg termini. 

 

En la primera fase d’aquest procés, es convoca un concurs de 16 projectes per desenvolupar 

l’Esquema  Director de les Portes de Collserola, amb l’objecte de posar a treballar sobre la 

connexió entre la ciutat i l’espai natural a diversos equips interdisciplinaris, especialment els més 

joves, així com impulsar l’emprenedoria dels diversos sectors de l’economia verda de la ciutat i 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Les idees que resultin d’aquests concursos de projectes seran tingudes en compte en el futur Pla 

Especial del Parc Natural de Collserola. 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE: 
 

Aquest Projecte d’innovació de l’hàbitat urbà té els següents objectius: 

 

I.- Millorar la qualitat urbana i natural de la façana de la ciutat i del vessant barceloní del Parc 

de Collserola (entre la Ronda de Dalt, el Passeig de les Aigües i la carena de la Serra). 

 

II.- Identificar 16 Portes que obren la ciutat a la seva renaturalització mitjançant l’ordenació dels 

connectors verds que penetren pels diferents Districtes de Barcelona a través dels seus 

barris de muntanya. 
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 Aquestes 16 Portes de Collserola a la ciutat són les següents: 

 

1. Porta de la Diagonal 

2. Porta de Pedralbes 

3. Porta de Sarrià 

4a. Porta de Vallvidrera 

4b. Porta de Les Planes 

5. Porta de Bellesguard 

6. Porta del Tibidabo 

7. Porta de Penitents 

8. Porta de Sant Genís 

9. Porta de Montbau 

10. Porta d’Horta 

11. Porta de Canyelles 

12. Porta de Guineueta 

13. Porta de la Trinitat 

14. Porta de Torre Baró 

15. Porta de Ciutat Meridiana 

 

III.- Convocar 16 concurs de projectes oberts a tots aquells equips interdisciplinaris, coordinats 

per arquitectes, que puguin desenvolupar el disseny i els aspectes urbanístics de cadascuna 

de les Portes de Collserola a Barcelona definides per l’Esquema Director. Els concursants 

hauran de treballar en els següents conceptes: Medi natural / Espais públics / Mobilitat / 

Accessibilitat / Aparcaments / Equipaments / Millora de barris / Elements urbans / 

Infraestructures. 

 

IV.- Fer partícips als veïns i veïnes dels Districtes en aquest projecte de regeneració a través 

d’assolir la màxima participació. 

 

V.- Desenvolupar els projectes guanyadors mitjançant projectes i plans urbanístics que acabin 

determinant-se en el Programa d’Actuacions de l’Esquema Director i que hauran d’anar en 

la línia d’impulsar l’economia verda i l’economia de la innovació urbana. 

 

ELEMENTS BÀSICS DE CADA PORTA: 
 

L’elecció de les 16 Portes de Collserola respon als eixos pels quals tradicionalment es produeix 

la relació entre la ciutat i la Serra, posant especial èmfasi en la localització d’aquells sòls amb 

potencial per l’ús d’equipaments als barris de vora de la ciutat. 
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Totes les àrees del projecte no es queden limitades per la Ronda de Dalt, sinó que la superen 

amb la finalitat d’evitar que aquesta important infraestructura per la mobilitat urbana sigui un límit 

per la renaturalització de la ciutat. 

 

La delimitació d’una zona de projecte d’una Porta tipus inclou almenys els següents elements 

bàsics: 

 

1. Un àrea urbana, vinculada al Parc o als espais lliures per sota de la Ronda de Dalt. 

2. L’entorn de la Ronda de Dalt. 

3. Un àrea urbana per sobre de la Ronda de Dalt. 

4. Un espai per l’aparcament, en general proper a la Ronda. 

5. Un equipament de límit entre la ciutat i el Parc de Collserola. 

6. Un connector natural existent. 

7.- Àrees amb valors ambientals a protegir. 

8. L’accés al Passeig de les Aigües. 

 

OBJECTIUS DEL CONCURS DE PROJECTES 
 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc d’aquest Esquema Director de les Portes de Collserola 

convocarà aquest mes de setembre un conjunt de 16 concursos de projectes d’ampli abast, per 

estudiar i ordenar la relació entre la ciutat i la Serra a cadascuna de les 16 Portes de Collserola. 

Aquests concursos pretenen assolir un triple objectiu: 

 

1. L’ordenació dels espais lliures de transició entre el medi natural i urbà. 

2. La definició i localització d’equipaments de barri entre la ciutat i el Parc 

3. La renaturalització de la ciutat, definint aquells corredors verds que facin la funció de 

connexió entre el Parc i la ciutat, ordenant els sistemes d’accés i fent que la natura penetri a 

la ciutat. 

 

La convocatòria dels concursos de projectes posarà a treballar almenys a un centenar d’equips 

d’arquitectes, paisatgistes, ambientòlegs, ecòlegs, biòlegs, geògrafs, dissenyadors, advocats, 

sociòlegs, enginyers agrònoms, economistes, i d’altres professionals afins a l’urbanisme i 

l’ordenació del territori, que hauran de realitzar propostes que incloguin idees d’àmbits diversos 

com ara l’urbanisme, paisatgisme, elements urbans, mobilitat i equipaments urbans, etc. Per 

aquest motiu, s’han definit des de la 3ª Tinença d’Hàbitat Urbà, 16 eixos de relació, definits com 

a “Portes” en el vessant barceloní de la Serra de Collserola, que inclouen àmbits de cinc 

Districtes.  
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El resultat dels concursos permetrà el desenvolupament de l’Esquema Director de les Portes de 

Collserola a Barcelona, la concreció d’un Programa d’Actuacions, la elaboració de figures de 

planejament, i l’execució de projectes concrets a curt, mig i llarg termini. 

 

Les fases previstes per aquests 16 concursos de projectes són les següents: 

 

2011 

 3r. trimestre: Presentació dels diferents concursos de projectes. 

 4rt. trimestre: Selecció dels equips interdisciplinaris. 

 

2012 

 1r. trimestre: Presentació dels guanyadors. 

 2n. trimestre: Presentació del Programa d’Actuació i inici del desenvolupament dels 

projectes. 

 

A partir d’aquesta data, es continuarà amb el desenvolupament i execució d’aquesta mesura de 

Govern en base als instruments de planejament urbanístic i els projectes que es desenvoluparan 

a curt, mitja i llarg termini. 

 

 

Barcelona, a 15 de setembre de 2011 
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COLLSEROLA, PARC CENTRAL DE L’ÀREA METROPOLITANA

EL PARC DE COLLSEROLA CONFIGURA UN ESPAI NATURAL I PAISATG˝STIC 

ESTRUCTURADOR DE LA CONURBACIÓ BARCELONINA

LES PORTES DE COLLSEROLA SE SITUEN EN LA L˝NEA DE CONTACTE ENTRE LA CIUTAT

I EL VESSANT BARCELON˝ DE LA SERRA
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LES PORTES DE COLLSEROLA

LES PORTES CONNECTEN EL PARC NATURAL DE COLLSEROLA AMB LA CIUTAT, PERMETENT QUE 

LA NATURA PENETRI EN EL TEIXIT URBÀ 
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ELS DIFERENTS ELEMENTS QUE S’HAN D’ARTICULAR MITJAN˙ANT ELS

PROJECTES DE  LES PORTES

M



 
 
1 PORTA  DE LA DIAGONAL 
Avinguda Diagonal - Sant Pere Màrtir   
 
Objectius 
 
Ordenació del sector prioritzant la continuïtat dels elements de verd urbà i de parc natural, actuals i de nova 
creació, incorporant un recorregut transversal entre la cota baixa de la ciutat (Avinguda Diagonal) fins al mirador de 
Sant Pere Màrtir (Passeig de les Aigües).  
 
Dins l’àmbit d’actuació es proposaran solucions integrades dels diversos àmbits existents com poden ser entre 
d’altres: dipòsit d’aigües de Finestrelles i entorn, límits i entorn de l’escola St. Peter, la riera en el límit del barri de 
Finestrelles, els edificis de la companyia d’aigües AGBAR, finca de Sant Pere Màrtir, restes de bateries antiaèries 
de Finestrelles, mirador dels Xiprers, etc. 
 
El recorregut a plantejar estudiarà el seu inici en la pròpia avinguda Diagonal, la compatibilitat del seu pas a través 
de l’actual Parc de Cervantes, el creuament de la Ronda de Dalt i la carretera d’Esplugues, la intersecció amb el 
Passeig de les Aigües, el mirador dels Xiprers i la cota superior que representa Sant Pere Màrtir. 
 
. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Estudi previ de volums i interconnexions de l’estació intermodal a l’avinguda Diagonal de Barcelona. 
Projecte d’obra civil RET BUS 
Projecte d’escales (Barcelona Regional) 
Estudis telefònica. (Consorci Parc de Collserola)  
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.SR268. MPGM zona delimitada pels carrers Santa Rosa i Ronda de Dalt.  
Codi pla. C12. MPE d’ordenació dels terrenys de l’escola Thau, ubicada a l’Avinguda d’Esplugues,49,53  
 
Mobilitat associada: 
Metro L3, L9 Zona Universitària. 
 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
2 PORTA DE PEDRALBES 
Creu de Pedralbes - Camí de Lorda – Camí de la Font del Lleó - Passeig de les Aigües. 
 
Objectius 
 
Ordenació del sector, reformant, ampliant, completant i millorant el recorregut de l’avinguda de Mare de Deu de 
Lorda. Aquest recorregut connectarà l’àmbit de la Creu i Plaça Pedralbes amb el Passeig de les Aigües en el tram 
1 on es troben les pedreres i el pla on s’efectua el vol de velers. 
 
Es proposaran solucions específiques als espais recuperats de l’enderroc de la part de l’escola Betània adossada 
al monestir, la pedrera de Pedralbes i la connexió i integració amb el Parc del Castell de l’Oreneta. 
 
S’estudiarà la conveniència d’incorporar nous equipaments, inclòs aparcament, al sector i l’ampliació dels horts 
urbans existents de Pedralbes. 
 
Estudi d’ubicació de possible aparcament soterrat en l’entorn del carrer Montevideo. 
 
Utilització i integració dels espais interiors i exteriors del monestir de Pedralbes. 
. 
 
Es proposarà solució per la recuperació de la pedrera existent a cota inferior del Passeig de les Aigües. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
 Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Projecte urbanització de la nova ordenació de l’avinguda Mare de Deu de Lorda i ampliació del carrer Montevideo, 
davant del col·legi  Betània – Patmos 
Projecte d’arranjament del Passeig de les Aigües tram 1. 
Projecte d’urbanització del camí de Mare de Deu de Lorda i de l’avinguda Mare de Deu de Lorda Nº 38. Fase 1 i 2. 
Projecte bàsic del camí de la Font del Lleó. (CPC) 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B040529. MPGM a l’àmbit del sector nord-oest de Pedralbes i el seu entorn. 
Codi pla.B040443. MPGM per a la reordenació viària sectors de Pedralbes i l’entorn del Parc de l’Oreneta. 
Codi pla.SR216-2. MPGM al sector de Can Caralleu. (Modificació zones verdes) 
Codi pla.B050563. MPGM en els àmbits discontinus de Clínica Quirón – Gràcia Plaça Alfons Carles Comín i Camí 
de la Mare de Deu de Lorda. 
Codi pla.B1121. PEU de concreció del tipus d’equipament i ordenació volumètrica dels terrenys de l’Escola Betània 
– Patmos, situats a l’Avinguda de Mare de Deu de Lorda. Núm. 2-16 
 
Mobilitat associada 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
3 PORTA  DE SARRIÀ 
Plaça Sarrià - Parc Torrent de les Monges (Joan Reventós) – Desert de Sarrià – Mirador de Sarrià (carretera de 
Sarrià a Vallvidrera) 
 
Objectius 
 
Ordenació del sector i definició de l’itinerari per vianants entre els carrers del casc antic de Sarrià, el Passeig de les 
Aigües i el mirador de Sarrià situat a la carretera de Sarrià a Vallvidrera. 
 
Millora de la connectivitat entre els Parcs del Torrent de les Monges (Joan Reventós) i de Sentmenat per sobre de 
la Ronda de Dalt entre la Rotonda de Can Caralleu i carrer Major de Sarrià. 
 
Remodelació i estructuració del parc de Sentmenat, inclosos els entorns de l’escola Eina, des dels aspectes de 
mobilitat, accessibilitat i la seva utilització, integrant els àmbits d’equipament previstos en el planejament. 
 
Ordenació de l’accés, mobilitat, aparcament i redefinició de l’àrea d’equipament existent a l’àmbit d’estudi de Can 
Caralleu,  
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats: 
Projecte bàsic d’arranjament del Passeig de les Aigües tram 3 
Projecte de Parc del Torrent de les Monges (Joan Reventós). (Bagursa) 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B0940. MPGM del centre Històric de Sarrià. 
Codi pla.B050564. MPGM ordenació del Parc del Torrent de les Monges 
Codi pla.B050220A. MPGM per a la reordenació de l’entorn de la Ronda de Dalt, entre el Parc de l’Oreneta i la 
plaça d’Alfons Comín. 
Codi pla.B050478. Pla Especial de concreció d’usos i ordenació volumètrica en la finca situada al Passeig de Santa 
Eulàlia. Núm.23 
 
Mobilitat associada 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
4a PORTA DE VALLVIDRERA 
Via Augusta – Vallvidrera  
 
Objectius 
 
Ordenació del sector, estudi de la connectivitat entre la plaça Orient a Via Augusta, passeig de la Bonanova, plaça 
Borràs a la Ronda de Dalt, Peu de Funicular, places de Vallvidrera i Pep Ventura fins al carrer Reis Catòlics de 
Vallvidrera,  
 
La gran quantitat d’infraestructura soterrada (metro, tren, túnel per la canonada d’aigua del Mina-Grott, autopistes i 
vials) fan necessària una visió general de la influencia i repercussió que els elements emergents: parades, 
accessos, ventilacions, xarxes de serveis etc.. tenen en la superfície de l’espai públic urbà. Es plantejaran 
solucions per la remodelació i integració de tots aquests elements. 
 
Estudi del cobriment dels trams de FFG i reconversió de l’espai resultant en eix cívic i zona de corredor verd. 
 
Aquest àmbit es connecta amb l’àmbit de la Porta de Les Planes (4b) a través de la línea del Ferrocarrils Catalans 
de la Generalitat FGC. 
 
Estudi de les àrees destinades a equipaments previstes en el planejament vigent i l seva relació directe amb el 
recorregut per vianants format per l’eix: Via Augusta, Avinguda de Vallvidrera,i Drecera de Vallvidrera. 
 
Es plantejaran propostes específiques per millorar la integració dels espais i l’accessibilitat en els entorns 
immediats a els accessos del metro: parada Sarrià en Via Augusta, parada Peu Funicular i la seva connexió amb la 
parada del Funicular en avinguda de Vallvidrera. 
 
Estudi paisatgístic de la millora de l’skyline de la façana urbana de Vallvidrera. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Projecte bàsic de la Drecera de Vallvidrera. 
Projecte Gisa, i platja de vies. 
Projecte ordenació superfície aparcament passeig Bonanova – Via Augusta. 
Projecte arquitectònic executiu de la Zona Verda limitada per Via Augusta, carrer Cardenal de  Sentmenat i carrer 
Vergós. 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B050220A. MPGM per va la reordenació de l’entorn de la Ronda de Dalt, entre el Parc de l’Oreneta i la 
plaça d’Alfons Comín. 
Codi pla.B1100. PEU i de millora urbana i d’ordenació de volums del Colegio Padre Damián Sagrados Corazones, 
ubicat a l’Avinguda de Vallvidrera 8-12 i 14. 
 
Mobilitat associada 
Metro FGC. L9 Sarrià, FGC Peu del Funicular i Funicular de Vallvidrera. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
4b PORTA DE LES PLANES 
Vallvidrera – Les Planes 
 
Objectius 
 
Ordenació del sector, estudi de la connectivitat dels barris Mas Sauró, Mas Gimbau i Rectoret a Les Planes. En 
aquest sector a pareixen gran quantitat d’infraestructures: autopista, ferrocarrils de la Generalitat, carretera 
comarcal, riera i depuradora de Les Planes i equipaments de serveis del transport: Tabasa, estació i baixador, 
dependències municipals etc.... que fan necessari estudiar la seva relació a partir d’un nou eix cívic que resolgui el 
recorregut i l’accessibilitat transversal entre barris. 
 
Reconversió del recorregut de la carretera Vallvidrera – La Floresta en via urbana amb incorporació d’equipaments 
i serveis. 
 
Estudi d’integració de l’habitatge de reallotjament previst en el planejament vigent. 
 
Estudi d’implantació de nous espais públics i remodelació dels existents com poden ser la plaça del Mina-Grott, els 
berenadors, els entorns de les instal·lacions de Tabasa, etc., així com les connexions amb el Pantà de Collserola, 
centre d’informació del parc de Collserola, area de lleure de Santa Maria de Vallvidrera i  entorns de MUHBA Vil·la 
Joana.  
 
Es plantejaran propostes específiques per millorar la integració dels espais i l’accessibilitat en els entorns 
immediats a els accessos del metro: parades Baixador de Vallvidrera en Mas Saurò i Funicular en Vallvidrera. 
 
Aquest àmbit es connecta amb l’àmbit de la Porta de Sarrià (4a) a través de la línea del Ferrocarrils Catalans de la 
Generalitat FGC. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Estudi entorn plaça del Mina-Grott 
Projecte d’accessibilitat universal al fondal de l’estació. (CPC) 
Projecte bàsic dels entorns de Vil·la Joana (CPC) 
 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Ordenació de detall de l’entorn de l’estació del Baixador de Vallvidrera. 
Avanç de Planejament en l’àmbit del Barri de Les Planes. 
Modificació del Pla General Metropolità en el Barri de Les Planes. Propostes a l’Àrea Central de la Vall. 
 
Mobilitat associada 
Metro  :FGC Baixador de Vallvidrera i estació de Les Planes 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
 
5 PORTA DE BELLESGUARD 
Plaça Bonanova - Mandri - Torre Vilana – Passeig de les aigües 
 
Objectius 
 
Elaboració d’un itinerari de connexió per a vianants des del Passeig i Plaça de la Bonanova fins al Passeig de les 
Aigües  (sector Torre Vilana) 
 
Remodelació de: la rotonda de Bellesguard, l’enllaç a la Ronda de Dalt i l’accés al Sector de Torre Vilana. 
 
Ubicació d’un aparcament per vehicles i definició de les àrees destinades a equipaments previstes en el 
planejament vigent, incorporant la Torre Bellesguard, instal·lacions esportives de Torre Vilana, Cementiri i Tanatori 
de Sant Gervasi, amb la incorporació dels equipaments previstos en el planejament vigent. 
 
La proposta plantejarà l’obertura del carrer Horaci i la redefinició de la cruïlla de Quatre Camins. 
 
Estudi pormenoritzat de les sol·lucions constructives dels límits (tanques) amb la propietat privada i equipaments 
públics: Torre Vilana, Cementiri i Tanatori Sant Gervasi i definició d’ús de la nau industrial existent a la cruïlla entre 
el carrer de Bellesguard i camí del cementiri de Sant Gervasi. 
 
Estudi de recuperació ambiental de la banda muntanya del carrer Carles Riba. 
Propostes d’ubicació de zones destinades a agricultura  
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Projecte d’urbanització del carrer Mercè Rodoreda 
Projecte bàsic d’arranjament del Passeig de les Aigües tram 3 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 

Codi pla.B0699. MPGM a l’àmbit de la unitat d’actuació de Torre Vilana. 
Codi pla.B0905. MPGM a l’entorn del cementiri de Sant Gervasi i accessos al carrer de Josep Canaleta. 
Codi pla.B1025. PEU i millora urbana de reforma i ampliació de l’escola de Sant Gregori al carrer de Carles Riba, 
núm. 11-15. 
 
Mobilitat associada 
Metro: L9 Mandri 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
6 PORTA DEL TIBIDABO 
Plaça Kennedy, Jardins de la Tamarita – Torrent del Frare Blanc – Pla dels Maduixers (Passeig de les Aigües) – 
Tibidabo 
 
Objectius 
 
Ordenació del sector que en paral·lel connecta els Jardins de la Tamarita i la plaça Kennedy, carrer d’Isaac Newton 
a la Ronda de Dalt, el parc de la Font del Racó , la plaça del Dr. Andreu, el Pla dels Maduixers (Passeig de les 
Aigües) i el Tibidabo. 
 
Configuració d’un recorregut per a vianants pel torrent del Frare Blanc entre els Jardins de la Tamarita i la Ronda 
de Dalt davant el Museu de la Ciència.  
 
Potenciar la infraestructura del Tramvia Blau amb possible prolongació fins al pla dels Maduixers i la remodelació 
de l’avinguda del Tibidabo. La remodelació del Pla dels Maduixers incorporarà la possible parada final del tramvia 
blau o equivalent amb la reestructuració de l’aparcament existent i reestructuració de la mobilitat de vehicles i 
vianants. Estudi d’implantació d’instal·lació de remunta - bicis. 
 
Estudi de la remodelació de la plaça del Doctor Andreu i la seva relació amb l’edificació existent: estació funicular, 
restaurants i bars amb terrasses, etc... 
 
Prolongació del tractament del torrent Frare Blanc per sobre de la Ronda de Dalt amb recorregut de vianants 
incorporat. 
 
Es plantejaran propostes puntuals que milloren la integració dels espais i l’accessibilitat en els entorns immediats a 
els accessos del metro: parada Av. Tibidabo; funicular del Tibidabo: plaça Dr. Andreu, i Plaça del Tibidabo 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats  
Projecte bàsic d’arranjament del Passeig de les Aigües tram 3 
 
Planejament associat  http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B050367. Pla Especial d’ampliació de l’ús i ordenació de l’edificació de la finca del carrer de Quatre 
Camins 95. 
Codi pla.SG304. ED del solar en el carrer Teodoro Roviralta de Barcelona. 
Codi pla.B050220A. MPGM per a la reordenació de l’entorn de la Ronda de Dalt, entre el Parc de l’Oreneta i la 
plaça d’Alfons Comín. 
Codi pla.B0562P. MPGM per la regulació del desenvolupament dels sols d’equipaments en la zona d’influència del 
Parc de Collserola. 
Codi pla.B0699. MPGM a l’àmbit de la unitat d’actuació de Torre Vilana. 
 
Mobilitat associada 
Metro: FGC Av. Tibidabo,  Tramvia Blau i Funicular del Tibidabo. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
7 PORTA DE PENITENTS 
Avinguda Vallcarca – Penitents 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit i estudi de recorreguts que comuniquin l’avinguda de Vallcarca, la plaça d’Alfons Comín a la 
Ronda de Dalt amb el Passeig de les Aigües en dos indrets del seu recorregut, el primer proper al carrer del 
Maduixer i el segon al costat del carrer Compte de Noroña. 
 
Estudi per completar i relacionar els teixits urbans existents en l’entorn de la reserva de sol del segon túnel de 
Collserola sense malmetre la continuïtat entre espais verds urbans i del parc natural.  
 
Estudi de possibles ubicacions per aparcaments soterrats o en superfície dins l’àmbit d’actuació.. 
 
Estudi de connexió entre els carrers de l’Enginyeria i Manuel Arnús. 
 
Traçat i connexions dels carrers existents, per exemple carrers Rosella i Carles Pirozzini, per sobre de la Ronda de 
Dalt i proposta d’ubicació dels equipaments previstos en el planejament vigent. 
 
Propostes d’arranjament i ordenació paisatgística dels terrenys del sector de  reserva del segon túnel de Collserola. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Urbanització de l’àmbit de la M.P.G.M. en el sector de l’entorn del carrer Esteve Terradas. 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Adrià Gual entre els carrers Salvador Alarma i J. Jujol.  
Estudi remodelació passeig de les aigües tram 4. 
Projecte bàsic de connexió dels carrers Rosella i Carles Pirozzini. 
Propostes de planejament que han de servir de base per elaborar el document final de planejament que 
desenvolupi l’àmbit discontinu Bar.2 previst a la MPGM. 
Projecte centre de Neteja al carrer Compte de Sert amb Josep Garí (Medi Ambient) 
Projecte bàsic de l’obertura del carrer Compte de Noroña  i carrer Trullols. (CPC) 
 
Planejament associat  http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B050563. MPGM en els àmbits discontinus de Clínica Quirón – Gracia Plaça Alfons Carles Comín i Camí 
de la Mare de Deu de Lorda. 
Codi pla.HTA280-2. Estudi de detall per a l’emplaçament d’una benzinera al nus de Collserola. 
Codi pla.B0980. PEU i de millora urbana d’assignació d’usos i d’ordenació volumètrica d’equipaments privats en 
l’àmbit comprès entre els carrers de Josep Maria Jujol, Vallparc i Adrià Gual. 
Codi pla.B0562R. MPGM Per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència 
del Parc de Collserola 
 
Mobilitat associada: 
Metro: L3 Vallcarca 
 
 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
8 PORTA DE SANT GENÍS 
Parc de la Creueta del Coll – Can Soler - Font del Bacallà – Fondal de Sant Genís 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’estudi i definició de recorregut per a vianants entre el Parc de la Creueta del Coll (Parc dels 
Tres Turons) i el Parc Natural de Collserola.  
 
Tractament específic dels següents punts del recorregut proposat: accés al Parc de la Creueta del Coll per el carrer 
Veciana, creuament de la Ronda de Dalt–Passeig de la Vall d’Hebrón i les  trobades de la carretera de 
l’Arrabassada amb Sant Genís pel carrer Cànoves i l’espai protegit dels entorns de la corba de la Font del Bacallà.  
 
Estudi de l’ordenació dels equipaments existents i previstos en el planejament vigent. Els equipaments 
s’estableixen en dues ubicacions : entorns del Patronat Carles Ribes i àmbit de Can Soler. 
Remodelació de les instal·lacions esportives,  estudi de localització d’aparcament i d’ampliació dels horts existents 
en l’entorn de Can Soler . 
Estudi de l’entorn de la Font del Roure. 
 
Dins de l’àmbit d’actuació es preveu la construcció d’una passera per a vianants per sobre de la carretera de 
l’Arrabassada que unirà els trams del Passeig de les Aigües. La proposta tindrà en consideració l’estudi dels 
entorns de la seva implantació. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Projecte sortida metro Vall d’Hebrón. Ordenació de Can Soler 
Projecte bàsic passeig de les aigües tram 5. (passera de vianants sobre l’Arrabassada) 
Projecte d’adequació de l’itinerari per a bicicletes i vianants d’accés al Passeig de les Aigües. Fase1 (2011) 
Propostes i ordenació Parc dels Tres Turons. 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B1090. MPGM en l’àmbit dels Tres Turons (Àmbit Tres Turons) 
Codi pla.B1053. MPGM en l’àmbit del Barri del Carmel i entorns. 
Codi pla.HTA275. MPGM als terrenys de propietat pública, vores de la Ronda de Dalt, entre el Nus de la Trinitat i el 
de Collserola 1a fase de Barcelona 
Codi pla.HTA270.Estudi de Detall d’Ordenació de l’edificació del solar delimitat pels carrers d’Ariosto, Veciana i 
Mediona, formulat per “Construcciones Jovire S.A”. 
Codi pla. B070364. Pla Especial per a la concreció d’ús i ordenació volumètrica d’una parcel·la d’equipaments 
(Residència geriàtrica assistida)  carrer Nazaret 16. 
Codi pla. HTA252. PE de rehabilitació del Sector de sant Genís dels Agudells. 
Codi pla.B0562C. MPGM per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència del 
Parc de Collserola. 
Codi pla.B0921. PEU de concreció d’ús i ordenació volumètrica de l’equipament situat al carrer de Nazaret, núms. 
67-81 Can Piteu. 
 
Mobilitat associada 
Metro: L3 Vall d’Hebrón. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
 
9 PORTA DE MONTBAU 
Can Travi –Camí del Torrent del Generet – Plaça del Cargol, Parc de les Heures – Sant Cebrià, Camí Llars Mundet 
– Passeig de les Aigües. 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’estudi i definició de recorreguts per a vianants entre els espais públics a l’entorn del pavelló 
de la República amb el Torrent del Generet fins a la plaça del Cargol, el Parc de les Heures fins a l’ermita de Sant 
Cebrià i el camí de Llars Mundet fins al Passeig de les Aigües. 
  
Arranjament dels espais integrats per:  jardins de Can Brasó, plaça de les Sibil·les, jardins de Frida Kalho, plaça del 
Mossèn Ferran Palau i les connexions transversals de la Ronda de Dalt : passera per a vianants i túnel per vehicles 
i vianants. 
 
Arranjament del nus viari amb criteris de viari urbà de la connexió de la Ronda amb carrer Harmonia. 
 
Connexió dels jardins de Montbau amb el límit del Parc Natural. 
 
Ordenació i integració a la proposta global de l’aparcament i zones d’accés de les Llars Mundet. 
 
Proposta de límits i interacció amb el Parc de les Heures i la seva relació amb l’accés a l’ermita de Sant Cebrià i al 
Passeig de les Aigües. 
 
Estudi de possibles ubicacions per horts urbans de barri. 
 
Estudi dels entorns de les fonts de la Llet i de la Cabra. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Estudi de vialitat de l’àrea de Sant Cebrià (CPC) 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B070581. MPGM de la vall d’Hebrón i entorn immediat de la vessant de Collserola. 
Codi pla.B0748. PEU per la definició de l’ús i les condicions d’edificació de l’equipament situat al carrer de 
l’arquitecte Moragas, núm. 5 i de Jorge Manrique núm.30. 
Codi pla.B0869. MPE de les Llars Mundet per a la ubicació d’una casa d’acollida per a nens amb càncer. 
Codi pla.HTA136. PP de ordenació del nucli de vivendes Montbau. 
Codi pla.HTA286A. Modificació Pla Especial de les Llars Mundet i ordenació dels terrenys de la Fundació Albà. 
  
Mobilitat associada 
Metro: L3 Mundet 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
10 PORTA D’HORTA 
Parc Avinguda de l’Estatut – Velòdrom -  Laberint d’Horta - Cal Notari – Turó i Portell de Valldaura 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’estudi i definició de recorregut entre el futur Parc de l’Avinguda de l’Estatut i la part superior 
del Parc del Laberint d’Horta i Passeig de les Aigües. 
 
Proposta de reestructuració del nus viari de la Ronda de Dalt amb la Boca Nord del túnel de la Rovira i la carretera 
de Horta a Cerdanyola. 
 
Ordenació dels terrenys de la reserva del tercer túnel de Collserola (Horta), equipaments, aparcaments i espais 
públics de l’entorn de l’equipament del velòdrom d’Horta. 
 
Estudi de possibles ubicacions per horts urbans de barri. 
 
Tractament vegetal dels terrenys de la urbanització de Cal Notari afectats pel planejament vigent. 
 
Proposta d’arranjament i utilització dels espais propers al Forat del Vent situats en la traça del Passeig de les 
Aigües: Turó de Valldaura i Portell de Valldaura.  
 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Projecte d’urbanització de l’Avinguda de l’Estatut de Catalunya, del carrer Jérez i de la zona verda situada entre els 
dos vials, la plaça Botticelli i la plaça de l’Estatut. 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.HT246. MPGM al sector de la vall d’Hebrón i La Clota 
Codi pla.B070581. MPGM de la Vall d’Hebrón i entorn immediat de la vessant de Collserola. 
 
Mobilitat associada  
Metro: L3 Mundet.  

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
11 PORTA DE CANYELLES 
Turó de la Peira – San Llàtzer – Can Ferrer 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’actuació i definició de recorregut per a vianants entre el Parc de Turó de la Peira i el 
Passeig de les Aigües en l’entorn de Can Rius. El recorregut integrarà i proposarà solucions per  Pg. de Fabra i 
Puig, Parc Central de Nou Barris, pl. Karl Marx, parc Central de Canyelles (Josep M. Serra Martí), Ronda 
Guineueta i camí de Sant Llàtzer. 
 
Proposta d’ús i remodelació de l’edifici de l’antic hospital de Sant Llàtzer (mai utilitzat) i la masia de Can Masdeu i 
el seu entorn format per terrasses amb horts, bassa, depòsits etc... i possible ampliació de la zona d’horta. 
 
Estudi de la conveniència d’implantació de telefèric entre Passeig de Valldaura i la finca Can Ferrer amb possible 
estació intermèdia en la cruïlla de carreteres. Estudi d’aparcament relacionat amb les parades del telefèric. 
 
Tractament de les carreteres i els seus elements d’infraestructura (ponts, murs, passos, túnels, etc..) inclosa la 
rotonda de la cruïlla dels carrers Síndic Rahola, Font Baliarda i Escala Dei. 
Estudi de la prolongació del carrer de la Fons de Baliarda fins a la carretera alta de Roquetes formant part de la 
traça de la Travessera de Collserola. 
 
Propostes d’arranjament i ordenació de les explanades existents situades a l’entorn de Can Rius i a la carretera 
alta de Roquetes amb possible ús d’aparcament.  
 
Ordenació i proposta de equipaments previstos en el planejament vigent i reforestació de l’entorn. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/ Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats: 
 Projecte executiu Passeig Mirador de les Aigües Tram 7. 
Projecte cruïlles carreteres d’Horta a Cerdanyola i d’Horta a cementiri (Consorci de Collserola) 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B080365. MPGM per a l’Ordenació del sistema d’espais lliures i d’equipaments en els àmbits del Parc 
Central de nou barris, Avinguda Rio de Janeiro i Ronda Guineueta.  
Codi pla.SA324. Remodelació del Pla Parcial d’ordenació del Polígon Canyelles. 
Codi pla.B0562E. MPGM per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència  
del Parc de Collserola. 
Codi pla.B0562F. MPGM per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència  
del Parc de Collserola. 
Codi pla.HTA288. MPGM derivada del PE del Cementiri de Collserola, als termes municipals de Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès i Barcelona. 
Codi pla.B070581. MPGM de la Vall d’Hebrón i entorn immediat de la vessant de Collserola. 
 
Mobilitat associada 
Metro: L3 Canyelles. Metro L3 Valldaura.  Possible telefèric Valldaura – Can Ferrer. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
12 PORTA DE GUINEUETA 
Plaça Llucmajor - Parc de la Guineueta – Carretera de Roquetes – Coll de la Ventosa 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’actuació i definició de recorregut per a vianants entre la Plaça Llucmajor i la carretera de 
Roquetes. Aquest recorregut integrarà i proposarà solucions en el seu pas per el Parc de la Guineueta, la llosa 
sobre la Ronda de Dalt, carrer Antonio Machado, Ronda de la Guineueta Vella i el carrer Artesania. 
 
Propostes d’ordenació per els equipaments previstos en el planejament vigent. 
 
Estudi dels límits i connexions amb les instal·lacions esportives de la fundació Brafa. 
 
Estudi de la connexió de la vegetació entre el Parc de la Guineueta i el Parc Natural de Collserola 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 

Codi pla.B1092. MPGM al Nord de la Ronda de Guineueta Vella. 
Codi pla.B1138. PEUMU per a la concreció del tipus d’equipament i l’ordenació volumètrica de la finca nº 75 del 
carrer d’Artesania. 
Codi pla.SA384. PERI i millora dels accessos al barri de Roquetes. 
Codi pla.B0811. PEU per a l’ampliació dels equipaments esportius i la construcció d’un aparcament al sector situat 
entre la Via Favència, els carrers d'Artesania, i d'Antonio Machado, i la carretera de la Guineueta Vella 
Codi pla. PERI i millora dels accessos del barri de Roquetes. 
Codi pla.HTA275. MPGM als terrenys de propietat pública, vores de la Ronda de Dalt, entre el Nus de la Trinitat i el 
de Collserola 1a fase de Barcelona 
 
Mobilitat associada 
Metro: L4 Llucmajor 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
13 PORTA DE LA TRINITAT 
Parc de la Trinitat - Parc del Besòs  - Mirador del Besòs 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’actuació i integració del recorregut entre el Parc de la Trinitat fins a als miradors del Besòs i 
de Roquetes a través del Parc fluvial del Besòs. 
 
Propostes per la connexió a nivell entre les serralades de Collserola i Marina. Propostes específiques per el 
creuament de les infraestructures viaries i ferroviàries entre els nuclis urbans de Trinitat Nova, Trinitat Vella, Torre 
Baró i Vallbona . 
 
Ordenació dels entorns dels equipaments en construcció previstos en el planejament vigent per sobre del carrer 
Aiguablava..  
 
Arranjament i estudi de connectivitat del Parc de Chafarinas amb l’àmbit proposat. 
 
Remodelació i arranjament dels dipòsits d’aigua de la companyia Aigües Ter Llobregat. ATLL i l’entorn. 
Estudi de possibles ubicacions per horts urbans de barri. 
 
Arranjament de la connexió entre el Parc del Pla de Fornells i el mirador del Besòs a través del camí de les Quatre 
Estacions. 
 
Propostes per l’ordenació del mirador del Besòs i previsió de trobada amb la futura passera fins a la Serralada 
Marina en Santa Coloma de Gramenet.  
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats:  
Avantprojecte del passeig de les aigües tram 9. 
Projecte executiu d’ordenació paisatgística del Sector dels entorns del CEIP sant Josep Oriol al barri de Trinitat 
Nova. 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B0562Y. MPGM per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència del 
Parc de Collserola. 
Codi pla.B0909. PMU del Sector A de l’Àrea 2 de la MPGM en l’àmbit de Torrer Barò. 
Codi pla.B0562H. MPGM per a la regulació del desenvolupament dels sols d’equipament en la zona d’influència del 
Parc de Collserola. 
Codi pla.B080469. MPGM en el sector de la Trinitat Nova. 
Codi pla.B1105. PEUMU de l’illa delimitada pels carrers d’Aiguablava, de Maria Zambrano i el Passeig del Bosc de 
Roquetes. 
 
Mobilitat associada 
Metro: L4, L11 Trinitat Nova, L1 Trinitat Vella, L11 Casa de l’aigua. 
 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
14 PORTA DE TORRE BARÓ 
Santa Coloma  (Carretera de Ribas) - Vallbona – Parc Font Magués – Torre del Baró 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’actuació i integració de recorregut per vianants entre la carretera de Ribas a Santa Coloma 
fins a la torre del Baró en el passeig de les aigües a través  del barri de Vallbona per el pont existent.  En aquest 
recorregut es proposaran solucions per els carrers Castelldefels i Escolapi Càncer i del pas pel Parc Font Magués. 
 
Proposta d’ordenació i arranjament dels equipaments previstos en el planejament amb façana al carrer Escolapi 
Càncer. 
 
Estudi d’implantació d’horts urbans i altres instal·lacions agropecuàries aprofitant les terrasses existents dins el 
Parc Font Magués. 
 
Proposta d’arranjament de l’aqüeducte situat a l’entrada del Part de Font Magués. 
 
Arranjament del Parc del Rec Condal i restauració de la imatge paisatgística del canal de reg. 
 
Arranjament de la Torre del Baró i el seu entorn. 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/   Infraestructures   
 
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats: 
Estudi  del passeig de les aigües. Tram 10. 
Avantprojecte del Passeig Mirador de les aigües Tram 9 
Projecte bàsic viari. Torre Baró. Camí de Ronda.  
Projecte bàsic viari. Torre Baró. Escolapi – Càncer 
Projecte del Parc Central de Torre Baró. 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
Codi pla.B080513. MPGM a l’àmbit de Torre Baró. 
Codi pla.B0867.  Modificació del PMU del sector 1 del barri de Torre Baró. 
Codi pla.B0715. MPGM del sector 1 i d’equipament annex a Torre Baró. 
 
Mobilitat associada 
Metro FGC Torre Baró. L11 Torre Baró – Vallbona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�


 
 
 
 
 
15 PORTA DE CIUTAT MERIDIANA 
Vallbona (Torrent de Tapioles) –  Font Muguera - Passeig de les Aigües. 
 
Objectius 
 
Ordenació de l’àmbit d’actuació i integració de recorregut per vianants entre el barri de Vallbona per la llera del 
torrent de Tapioles entre Ciutat Meridiana i Montcada i Reixac i l’àmbit del carrer Vallcivera fins a la Font de 
Muguera.  
 
Estudi de la connexió del barri de Torre Baró a Ciutat Meridiana per la banda muntanya. 
 
Ordenació i proposta d’ús dels equipaments esportius existents a Ciutat Meridiana. 
 
Tractament dels fondals i reforestació de l’entorn. 
 
Restauració dels aqüeductes de l’antic abastament d’aigües de Montcada i Reixac. 
 
Continuïtat del carrer Torrent Tapioles a través de les infraestructures viàries i ferroviàries existents. 
 
Estudi de reestructuració de l’àrea industrial de Montcada i Reixac  a l’entorn del Torrent Tapioles.  
 
Estudi d’ordenació del fondal del Bosc Llarg 
 
Medi Natural/  Espais públics/  Mobilitat/  Aparcaments/  Equipaments/  Barris/  Elements Urbans/  I nfraestructures   
 
   
Documentació 
 
Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de 
Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola 
(2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i 
protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987). 
 
Estudis i Projectes associats: 
Projecte bàsic del fondal del Bosc Llarg (CPC) 
 
Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici 
 
Mobilitat associada 
Metro FGC Torre Baró. L11 Ciutat Meridiana 
 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici�
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EQUIP DE TREBALL 

 
DIRECCIÓ: 

Vicente Guallart Gerent d’Hàbitat Urbà – Arquitecte en Cap 
Albert Cortina  Director d’Estratègia d’Hàbitat Urbà (DEHU) 
 

CAP DEL PROJECTE: 

Ricard Fayos  Arquitecte.  Projectes d’innovació d’hàbitat urbà – DEHU 

 
COORDINACIÓ TÈCNICA: 

Aurea Gallen  Arquitecte - Gabinet d’Estudis Urbanístics - DEHU 
M. Lluïsa Aguado Arquitecte  - Projectes Urbans – DEHU 

 
EQUIP REDACTOR: 

Carles Casamor Arquitecte – Projectes Urbans – DEHU 
Carles Fuentes  Arquitecte – Projectes Urbans – DEHU 
Ariadna.Miquel  Arquitecte i paisatgista – Gabinet d’Estudis Urbanístics – DEHU 
Jordi Santamaria Arquitecte – DEHU 
Lidia Falgueras  Secretària Direcció – DEHU 

 
ASSISTENCIA TÈCNICA: 

Alberto Piedrabuena Advocat – Adjunt a la Gerència d’Hàbitat Urbà 
Xavier Moreno  Politòleg – Participació i Comunicació -  DEHU 
Teresa Franquesa Biòloga – Medi Ambient – Gerència d’Hàbitat Urbà 

 
ASSISTENCIA DE CONCURSOS – BIMSA: 

Angel Sánchez  Director General –  BIMSA 
Eva Lopez   Directora Jurídica – BIMSA 
Jaume Ramos  Cap de Contractació – BIMSA 
Ignasi de Moner Director Tècnic de Gestió de Projectes – BIMSA 

 
CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 

Marià Martí  Gerent – Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 
Josep Mascaró  Arquitecte – Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
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