
5. Moció del Grup de  Gent de  Vallromanes per a l’estudi i construcció de 

passos naturals a la via BP-5002 entre Alella i Vilanova del Vallès 

 

Vallromanes és un municipi, que per el moment predomina la natura. Dins d’aquesta 

es contempla la flora i la fauna. 

La fauna, entre els seus variants, disposen d’animals de diferents espècies que 

emigren d’un lloc a un altre dins del terme municipal de Vallromanes com a d’altres 

municipis. Els seus moviments són majoritàriament per la cerca d’aliments. 

Cal tenir present que la circulació de vehicles entre Alella i Vilanova del Vallès a través 

de la carretera BP 5002, que passa dins del terme municipal de Vallromanes i és 

l’única via condicionada per un flux de trànsit elevat entre poblacions, no és segura ja 

que cada vega més, es troben presències d’animals de diferents espècies creuant la 

carretera (sobretot de nit) i fins i tot convivint als marges de la carretera podent crear 

situacions de risc als conductors i als propis animals. 

És per això que cal efectuar un estudi immediat per tal de procedir a regularitzar la 

seguretat dels conductors, vianants, ciclistes i els propis animals per tal de crear un 

estat d’equilibri i convivència entre espècies. 

Per tot l’exposat, es proposa al proper ple municipal el següent: 

1. Instar l’Ajuntament de Vallromanes a demanar i realitzar un estudi amb la 

administració competent per tal d’iniciar un projecte de millora en la seguretat 

viària a la carretera BP 5002 

2. Projectar i elaborar opcions per millorar la seguretat en la carretera BP 5002 

reduint la presencia d’animals al seus marges i en el seu pas. 

3. Construir passos naturals (ponts, soterranis, etc.) desprès d’un estudi en el 

llocs més favorables per afavorir la migració i moviments dels animals, que 

d’aquesta manera reduiria la presencia  d’animals a la carretera i per tant, la 

seguretat als conductors, ciclistes i vianants. 

4. En cap cas les millores aniran a càrrec dels propietaris (no expropiacions). 

Abans s’haurà de tractar amb aquests si fos el cas la seva intervenció. 

5. Comunicar aquest acord a totes les entitats ecologistes i animalistes del 

municipi, als possibles propietaris afectats, a la Diputació de Barcelona, Al 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Departament de 

Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal. 

 


