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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació
puntual del Pla general metropolità per a la configuració de la nova vora sud del nucli
del Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola
i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol

1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Modificació puntual del Pla general metropolità

Municipi:

El Papiol (Baix Llobregat)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20190147 (IPR IAE 182-19)

2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats
Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva
disposició transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en
vigor.
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat,
l’Administració local o el Parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica
estatal.
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.b) quart de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte
d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que
són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però
que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental
estratègic.
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació
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ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
- L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, concreta que correspon a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen
al Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i
programes.
- El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de
la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones
titulars de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental
estratègica, atribueix a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de
9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en el supòsit
d’instruments de planejament urbanístic derivat.
3. Objecte
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per
l’òrgan ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
4. Antecedents
- En data 30 de setembre de 2019, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada sobre la Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a la
configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat entre el
Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal
del Papiol, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud el document ambiental
estratègic.
- En data 1 d’octubre de 2019, van tenir entrada al registre esmentat anteriorment la
memòria de l’avanç de la Modificació puntual de referència i els plànols corresponents,
tramès per l’Ajuntament.
En el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de la Llei
21/2013, s’ha consultat a les administracions públiques afectades i al públic interessat
següent:
− Agència Catalana de l’Aigua
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
− Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
− Consell Comarcal del Baix Llobregat
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Autoritat del Transport Metropolità
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 21 de novembre de 2019.
En relació amb les consultes realitzades, s’ha rebut resposta de la Direcció General de
Desenvolupament Rural, de 21 d’octubre de 2019; la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic pel que fa al vector aire, de 24 de novembre de 2019; l’Autoritat del
Transport Metropolità, de 25 de novembre de 2019; la Comissió Territorial d'Urbanisme de
l'àmbit metropolità de Barcelona, de 20 de desembre de 2019; i l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, de 20 de desembre de 2019, les consideracions dels quals s’han
tingut en compte en la redacció del present informe proposta.
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades
en els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats
per l’Agència de Residus de Catalunya i per la Direcció General de Salut Pública, en les
matèries referents a les seves respectives competències.
5. Descripció de la proposta
La present Modificació puntual té per objecte definir un nou model estructural del sistema
d’espais lliures del Papiol, a partir de la configuració de la vora interior del nucli urbà i de la
creació d’un nou connector territorial entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc
agrari del Baix Llobregat.
Concretament, es delimiten dos nous itineraris estratègics que discorren amb rasants
òptimes i tenint en compte l’orografia del municipi:
- El camí dels Colors: recorregut que uneix l’estació de ferrocarril del Papiol i l’àmbit del
Parc agrari del Baix Llobregat amb el Parc natural de la Serra de Collserola, creuant el
municipi per la vora urbana, entre el teixit residencial i la Plana del Peró, enllaçant trams
existents amb trams de nova creació.
- El camí de les Argiles: suposa la recuperació de l’antic traçat que recorria el torrent de les
Argiles, avui canalitzat sota el carrer que porta el seu nom. El camí previst recorre la vora
nord de la muntanya del Cantó i continua vorejant el sòl industrial del Papiol, enllaçant
amb l’accés al camí de la Salut, fins al Parc natural de Collserola. També dona continuïtat
a l’accés del municipi sota l’AP‐2, punt a través del qual s’accedeix al Parc agrari.
Tal com mostra la imatge 1, el desenvolupament d’aquesta proposta requereix modificar el
planejament urbanístic en diferents àmbits per tal d’obtenir nous sòls públics de parcs i
jardins urbans, reordenar espais, traslladar zones d’aprofitament privat, alliberar sòls
industrials que no estan en actiu, etc., i així poder completar els recorreguts i espais lliures
associats. En concret, l’àmbit d’actuació inclou diferents àrees, classificades majoritàriament
com a sòl urbà, tot i que també inclou una franja de sòl no urbanitzable situada al límit entre
el teixit residencial i la plana del Paró. La superfície total del conjunt és de 62.596 m².
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Imatge 1. Àmbit d’actuació de la Modificació puntual de PGM

A grans trets, les actuacions proposades es poden dividir en dos grups de modificacions:
Modificacions en sòl urbà:
- Canvi de qualificació en determinats sòls de sistema públic, per tal de reconèixer el seu ús
actual (vials que estan qualificats de zona verda) o el seu destí final (franges de sòl
d’equipament que seran zones verdes d’acompanyament al camí dels Colors).
‐ Canvi de qualificació del sòl privat a l’entorn la masia granja Gené, definit pel planejament
vigent com a sistema de parcs i jardins urbans, per tal de qualificar-lo com a zona de verd
privat protegit (clau 8a), en reconeixement al seu ús actual i l’acord amb la propietat de
mantenir-ne l’ús productiu vinculat a la masia.
- Operacions de trasllat de sòls d’aprofitament o permuta entre zones de propietat pública i
privada, amb l’objectiu d’obtenir peces estratègiques per a la configuració dels itineraris, les
quals es destinaran a sistema d’espais lliures. En concret, es delimiten 2 polígons d'actuació
urbanística:
 Polígon d’actuació urbanística Accés al camí dels Colors (PA‐1), amb una superfície de
7.146 m² i de caràcter discontinu, per tal d’obtenir els sòls situats a tocar del pas soterrat
de l’estació de tren, entre l’autovia B‐23 i la carretera BV‐1466, com a zona verda (clau 6)
d’accés al camí dels Colors des de l’estació i el Parc agrari; i reubicar els aprofitaments
residencials afectats (clau 20a) en un àmbit més adequat, en continuïtat amb els
habitatges existents al carrer del Pi.
 Polígon d’actuació urbanística Les Argiles (PA‐2), amb una superfície de 4.860 m² i de
caràcter discontinu, per tal de realitzar una permuta entre una parcel·la industrial no
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edificada, situada al torrent de Les Argiles, i una parcel·la propietat de l’Ajuntament dins
el polígon industrial Sud. D’aquesta manera, s’allibera el sòl industrial previst sobre l’eix
del camí de les Argiles i es qualifica com a sistema d’espais lliures (clau 6b).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9831514 MCVDX-QT6TL-1H9H0 CD13191ADBBB43CE7BC833F244E7384CE52A600F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Modificacions en sòl no urbanitzable:
Es modifica la qualificació d’una franja de sòl lliure permanent (clau 26) per tal de crear una
nova façana del nucli urbà sobre la plana del Peró i es plantegen dues possibles
alternatives:
- L’alternativa 1 delimita un Pla de millora urbana (PMU-1), de 10.357 m² de superfície, per
tal de generar un petit creixement residencial de 5 noves parcel·les (clau 20a) i definir un
nou vial d’accés als habitatges, que doni sortida als carrers que actualment acaben en culde-sac i garanteixi la continuïtat del camí dels Colors. La resta de l’àmbit es qualifica
d’espais lliures (clau 6b).
- L’alternativa 2 no contempla zones d’aprofitament privat sinó que resol la vora del nucli
urbà a través de nous espais lliures i el traçat del camí dels Colors.
Val a dir que la memòria de l’avanç no especifica quina de les dues alternatives estudiades
és la que es pretén desenvolupar.

Imatge 2. Proposta d’ordenació

Tal com mostra la imatge 2, la proposta d’ordenació contempla l’arranjament i urbanització
dels dos itineraris de connexió entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc agrari
del Baix Llobregat que seguiran el recorregut del camí dels Colors i el camí de les Argiles,
amb l’adequació de voreres i paviments que garanteixin l’accessibilitat per a vianants i
bicicletes; i la generació de nous espais lliures per al gaudi de la ciutadania que, alhora,
milloraran les connexions transversals internes al nucli urbà.
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6. Consideracions ambientals
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual és objecte d’avaluació
ambiental estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de la
disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
En el marc d’aquest procediment, es constata que la documentació aportada inclou un
document ambiental estratègic (DAE), el qual conté una breu descripció de l’àmbit
d’actuació, els objectius i criteris ambientals establerts, l’exposició de les alternatives
estudiades, la identificació dels possibles efectes de la proposta sobre el medi ambient i la
definició de mesures de mitigació, així com les mesures de seguiment ambiental previstes.
En aquest sentit, cal palesar que tots els apartats del DAE presenten un nivell d’anàlisi de
caire força general, motiu pel qual caldrà aprofundir en la descripció de l’estat actual dels
terrenys afectats per la Modificació puntual i en la identificació dels elements ambientalment
rellevants presents en cadascun dels subàmbits d’actuació per tal de valorar, amb major
grau de detall, els possibles efectes ambientals de les diferents actuacions proposades i
adoptar mesures preventives i/o correctores per tal de minimitzar-los.
En qualsevol cas, a continuació es valora ambientalment la proposta del Pla atenent els
criteris definits en l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, per tal de determinar si el
seu desenvolupament tindrà efectes ambientals significatius.
En primer lloc, cal assenyalar que, malgrat l’objectiu de la Modificació puntual és millorar la
connectivitat entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat
mitjançant l’adequació de dos itineraris, representats en la imatge 3, cap de les actuacions
proposades afecta directament als espais naturals esmentats; ni a àrees d’especial protecció
designades en aplicació de les Directives 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009,
relativa a la conservació de les aus silvestres, i 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (modificada per
97/62/CEE).

Imatge 3. Identificació dels itineraris proposats
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En segon lloc, cal fer esment als antecedents urbanístics de l’àmbit d’actuació, atès que en
data 30 de novembre de 2017, l’Ajuntament del Papiol va aprovar inicialment una
Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc natural de
Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat, la qual perseguia els mateixos objectius i
abastava els mateixos àmbits d’actuació que la present Modificació puntual. En concret, la
proposta que ara ens ocupa recull aquelles mateixes propostes i actuacions, amb un únic
canvi significatiu, corresponent a l’ordenació plantejada per l’alternativa 1 a l’àmbit de sòl no
urbanitzable, on es contempla la possibilitat de generar un petit creixement residencial
mitjançant la delimitació de 5 parcel·les (clau 20a), tal com mostra la imatge 4.
En aquest sentit, es recorda que caldrà concretar quina de les dues alternatives plantejades
és la que finalment es pretén desenvolupar, per tal de poder avaluar detalladament els
possibles efectes ambientals de la proposta.

Imatge 4. Comparativa entre la proposta d’ordenació de 2017 (esquerra) i l’alternativa 1 de la present
Modificació puntual (dreta)

Val a dir que la proposta ja fou avaluada per aquesta Oficina Territorial mitjançant informe de
data 6 de juny de 2018, on es van assenyalar una sèrie de consideracions a tenir en compte.
No obstant, s’ha palesat que la documentació que integra l’avanç de la present Modificació
puntual no menciona l’esmentat informe ni dona resposta als aspectes ambientals que s’hi
exposaren, motiu pel qual, a continuació, es reiteren les prescripcions i recomanacions en ell
contingudes, per tal que siguin convenientment incorporades en la nova proposta:
- Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, en referència a les matèries
relatives al cicle integral de l’aigua, i incorporar les seves prescripcions, si s’escau, d’acord
amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
- Atès que l’àmbit destinat a la creació d’un nou parc urbà entre la plana del Paró i la
muntanya del Cantó es troba actualment ocupat per restes d'una antiga activitat (imatge 5),
caldrà que el Polígon d’actuació urbanística Les Argiles (PA‐2) contempli l’enderroc de la
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construcció existent i la restauració dels terrenys, així com la posterior revegetació de l’espai
amb espècies autòctones.

Imatge 5. Identificació del nou parc proposat al nord del torrent de les Argiles

- Durant l’execució de les obres per al desenvolupament de la nova zona residencial
proposada al carrer del Pi (imatge 6), caldrà procurar minimitzar les pertorbacions sobre
l’entorn natural, controlant de les zones d’acopi temporal de material i maquinària, la
generació de pols a causa de les obres i la circulació de vehicles, el soroll de la maquinària o
altres molèsties, tenint en compte la proximitat de l’espai protegit del Parc natural de la Serra
de Collserola.
Endemés, atès que l’àmbit es troba ocupat per vegetació forestal identificada com a hàbitat
d’interès comunitari (HIC) corresponent a alzinars i carrascars (codi 9340) i pinedes
mediterrànies (codi 9540), caldrà mantenir la vegetació existent en la franja perimetral
prevista d’espais lliures, sens perjudici de l’adopció de les mesures de prevenció d’incendis
forestals oportunes.

Imatge 6. Identificació de la nova parcel·la residencial, al carrer del Pi

- Atès que la totalitat del nucli del Papiol es troba sobre l’espai d’interès geològic de les
Escletxes del Papiol - Can Puig, es recomana la instal·lació de panells informatius i
divulgatius, al llarg dels dos itineraris proposats.
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- Quant al paisatge, la configuració dels itineraris proposats haurà d’atendre a les
determinacions contingudes en l’article 2.10 de les Directrius del paisatge del pla territorial
metropolità de Barcelona, referides als miradors i itineraris, en el qual s’estableix, entre
d’altres, que les actuacions en camins i miradors han d’evitar l’artificialització innecessària
d’aquests espais.
Pel que fa als canvis plantejats en l’àmbit de sòl no urbanitzable, identificat en la imatge 7,
cal dir que els terrenys afectats corresponen als darreres de la franja d’habitatges
unifamiliars existents al carrer de Tarragona i, tret d’alguns exemplars arboris, no presenten
elements d’interès natural que puguin veure’s afectats. Endemés, d’acord amb els plànols
d’ordenació, tant la proposta corresponent a l’alternativa 1, que permet un petit creixement
residencial, com l’alternativa 2, que qualifica tot l’àmbit com a sistema d’espais lliures,
inclouen la vegetació de major rellevància dins les zones verdes i a l’entorn de l’itinerari del
camí dels Colors.

Imatge 7. Identificació de la franja de sòl no urbanitzable afectada per la present Modificació puntual

No obstant això, cal fer esment a l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC), de 20 de desembre de 2019, el qual alerta que aquest àmbit d’actuació, entre
d’altres, es troba en una zona amb perillositat mitjana enfront les esllavissades, tal com es
pot veure en la imatge 8.
Per aquest motiu, l’estudi AP-0033/2017 de zonificació de la perillositat geològica de les
àrees urbanes del Papiol, realitzat pel propi ICGC, estableix en el seu apartat 2.1.1 dedicat a
les Modificacions de planejament general en zones de perillositat mitjana per esllavissades
que “A les zones classificades amb perillositat mitjana per esllavissades que actualment no
estiguin ocupades per instal·lacions fixes ni tampoc estiguin qualificades com a zones amb
aprofitament urbanístic, es recomana que restin com a espais lliures”.
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Imatge 8. Zonificació de la perillositat per esllavissades al terme municipal del Papiol

Cal palesar, doncs, que l’alternativa 2 és la que dona compliment a l’esmentada
recomanació. Així doncs, en cas que finalment s’opti per una altra proposta d’ordenació,
caldrà justificar la seva compatibilitat amb el risc geològic i, en tot cas, recaptar un nou
informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
En resum, tenint en compte les característiques de la modificació plantejada, es considera
que el desenvolupament de la proposta no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient,
si bé cal assenyalar que el manteniment de la franja de sòl no urbanitzable com a sistema
d’espais lliures resulta més favorable des d’un punt de vista ambiental. No obstant això, i
sens perjudici d’una anàlisi detallada de l’estat actual dels terrenys, a priori sembla que cap
de les dues alternatives suposaria afeccions rellevants sobre la pèrdua de permeabilitat de
sòl, la biodiversitat, el patrimoni natural ni la qualitat del paisatge. Tampoc es preveuen
alteracions de les previsions actuals en matèria del cicle de l’aigua, la qualitat de l’aire o en
les condicions acústiques i lumíniques.
En tot cas, es valora positivament la configuració dels dos itineraris proposats i la generació
de nous espais lliures associats, afavorint una millora de la connectivitat natural entre dues
àrees amb gran valor ambiental com són el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc
agrari del Baix Llobregat. Tanmateix, es considera necessari incorporar les prescripcions i
recomanacions contingudes en l’informe d’aquesta Oficina Territorial, de 6 de juny de 2018,
així com la resta de consideracions esmentades al llarg del present document per tal de
garantir l’adequada integració de la proposta.
Consegüentment, si bé es proposa no sotmetre la present Modificació puntual al
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, caldrà sol·licitar informe a aquesta
Oficina Territorial, com a organisme ambiental afectat per raó de les seves competències
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sectorials, un cop aprovada inicialment la proposta i simultàniament al tràmit d’informació
pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
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7. Proposta de resolució
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els
apartats anteriors, es proposa que la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució següent:
- 1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla
general metropolità per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora
de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
estratègica ordinària.
- 2 Indicar a l’Ajuntament del Papiol que caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina
Territorial, com a organisme ambiental afectat per raó de les seves competències sectorials,
un cop aprovada inicialment la Modificació puntual i simultàniament al tràmit d’informació
pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la qual haurà
d’incorporar les consideracions següents:
a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves
prescripcions, si s’escau, d’acord amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
b) Caldrà concretar quina de les dues alternatives plantejades a l’àmbit de sòl no
urbanitzable és la que finalment es pretén desenvolupar, per tal de poder valorar
adequadament els possibles efectes ambientals de la proposta.
c) Caldrà completar el contingut del document ambiental, aprofundint en la descripció de
l’estat actual dels terrenys afectats per la Modificació puntual i en la identificació dels
elements ambientalment rellevants presents en cadascun dels subàmbits d’actuació
per tal de valorar, amb major grau de detall, els possibles efectes ambientals de les
diferents actuacions proposades i adoptar mesures preventives i/o correctores per tal
de minimitzar-los.
d) Caldrà incorporar les prescripcions i recomanacions contingudes en l’informe d’aquesta
Oficina Territorial, de 6 de juny de 2018, relatiu a la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la millora de la connectivitat entre el Parc natural de Collserola i el
Parc agrari del Baix Llobregat, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament del Papiol
en sessió de 30 de novembre de 2017.
e) Pel que fa a l’àmbit de sòl no urbanitzable, en cas que finalment s’opti per una proposta
d’ordenació diferent a la de l’alternativa 2, que qualifica tot l’àmbit com a sistema
d’espais lliures, caldrà justificar la seva compatibilitat amb el risc geològic i, en tot cas,
recaptar un nou informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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- 3 Notificar-ho a l’Ajuntament del Papiol i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l'àmbit
metropolità de Barcelona.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9831514 MCVDX-QT6TL-1H9H0 CD13191ADBBB43CE7BC833F244E7384CE52A600F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Vist i plau
Maria Mir Acebrón

Laura Fonts Torres
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