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MEMÒRIA INFORMATIVA

Antecedents i iniciativa
El barri de Puigmadrona es troba situat al nord del nucli urbà del Papiol.
Es tracta d’un barri aïllat i envoltat pel Parc Natural de la serra de
Collserola, que el Pla General Metropolità (d’ara en endavant PGM)
reconeix com a sòl urbà i el qualifica de clau 15, Zona de conservació de
l’estructura urbana i edificatòria. Així mateix, el PGM preveu diverses
reserves de zona verda que no han estat incloses en cap sector de gestió
ni de planejament derivat, i que resten pendents d’adquisició.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament del Papiol té la voluntat de resoldre
una doble problemàtica:
-

-

D’una banda el barri de Puigmadrona és un sòl urbà que fa més
de 30 anys que té una qualificació urbanística de conservació de
l’estructura urbana, a l’espera que un planejament derivat en
determini les condicions edificatòries, fet que ve provocant una
gran dificultat de desenvolupament i conservació.
D’altra banda, aquest barri està envoltat de sòl no urbanitzable, el
qual en gran part està declarat Parc Natural de Collserola, i
protegit pel Pla territorial metropolità.

Sota aquestes premisses l’Ajuntament del Papiol va sol·licitar a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona suport tècnic en l’elaboració d’un estudi
d’anàlisi jurídic i de la viabilitat econòmica prèvia, així com la posterior
redacció de la Modificació puntual del PGM de referència, i la
corresponent Avaluació Ambiental Estratègica necessària.
Avanç de Pla

En resposta a aquesta sol·licitud l’Àrea Metropolitana de Barcelona va
elaborar uns estudis de base sobre la viabilitat tècnica i econòmica de les
actuacions a dur a terme, que han estat la base per a la redacció de la
present Modificació puntual.
Sota les directrius principals amb les que conclou l’estudi realitzat, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona va treure a concurs la prestació dels serveis
de consultoria i redacció de la MPGM, l’adjudicatari del qual va ser l’equip
d’urbanistes TerritorisXLM.

Objecte i contingut del document
L’objecte de la present Modificació puntual del PGM en l’àmbit de
Puigmadrona, tal i com es defineix a Plec de prescripcions tècniques del
contracte, és:
-

Intensificar l’entrada del nucli, creant un nou espai d’entrada que
aporti mixtura, serveis i aparcament.

-

Regular el tronc central del nucli, actualitzant la qualificació
urbanística (clau 15, conservació de l’estructura urbana),
concretant les condicions de l’edificació, evitant les afectacions de
les línies elèctriques i millorant la mobilitat interna.

-

Millorar la relació amb el sòl no urbanitzat, resolent l’encontre
amb la riera de Batzacs ajustant la delimitació del sòl urbà i
adequant els espais lliures a les necessitats de l`àmbit.

El contingut d’aquest document és el que li correspon a un document de
Modificació Puntual del Pla General Metropolità, d’acord amb la legislació
vigent. El present document incorpora els criteris, objectius i solucions
generals de planejament d’aquesta Modificació puntual del PGM en
l’àmbit de Puigmadrona, al municipi del Papiol.
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El contingut dels documents d’informació i diagnosi incorporen la
informació recollida durant el procés de participació, mitjançant les
enquestes ciutadanes que han permès integrar en la diagnosi tècnica, el
coneixement i la perspectiva ciutadana.

Descripció de l’àmbit
L’àmbit de la present Modificació puntual és el conjunt de cases del barri
de Puigmadrona qualificat amb clau 15, zona de conservació de
l’estructura urbana i edificatòria, així com les reserves de zona verda i
vialitat que el PGM qualifica sobre l’eix viari Cases de Puigmadrona.
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 22.543m²

Figura 1. Ortoimatge i àmbit . Font: Elaboració pròpia amb Google Maps

Avanç de Pla

Figura 2. Qualificació del sòl segons Planejament Vigent. Font:Refós de planejament AMB

Figura 3. Vista 3D del nucli de Puigmadrona amb el Papiol al fons Font:Google Maps
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Participació ciutadana

Inici del procés de participació ciutadana
El procés de participació ciutadana associat a la redacció d’aquesta
modificació puntual s’ha previst de manera que acompanyi i s’integri a la
redacció dels treballs des de l’inici i al llarg de les diferents fases
tramitació.
L’objectiu és el de poder integrar la visió, experiència i demandes
ciutadanes de manera integrada en la diagnosi del pla i la definició de les
estratègies, criteris i propostes.
Els moments i formats previstos per a la participació en cada fase de
redacció de la MPGM són els següents:
Etapa 1 Avanç de Planejament
Document de diagnosi i estratègies que ha de ser aprovat per acord de Ple
municipal.
* Presentació d’inici de treballs i Enquesta ciutadana

Etapa 3 Aprovació Provisional
Redacció del document per a la seva aprovació Provisional
Informe de resposta de les al·legacions i document revisat incorporant el
resultat de les al·legacions presentades i determinacions dels organismes
competents. Aquest document ha de ser informat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
* Valoració de les al·legacions presentades i informes

Aquest programa de participació s’ha hagut d’anar adaptant en funció de
les mesures i recomanacions referents a l’actual crisi sanitària, de manera
que els espais de participació presencials previstos inicialment, on es
preveia una possible aglomeració de persones o que no es podria donar
compliment als requisits de Salut, s’han substituït per nous formats que
han permès assolir l’objectiu sense posar en risc la salut de les persones.
Amb aquest objectiu, la passejada presencial que s’havia previst
inicialment s’ha substituït per la elaboració i difusió d’una enquesta
ciutadana que l’Ajuntament ha repartit a cada bústia tot i que també hi
havia la opció de respondre telemàticament.

* Exposició pública de l’Avanç de Pla
* Recull de suggeriments

Etapa 2 Aprovació Inicial
Document normatiu complert que ha de ser aprovat per acord de Ple
municipal.
* Presentació i Exposició pública del document aprovat inicialment
* Jornada presencial de consultes
* Recull d’al·legacions i informes d’organismes sectorials

Avanç de Pla

Enquesta ciutadana i recollida d’informació
A finals del mes de juliol de 2020 es va repartir a totes les bústies de
Puigmadrona una enquesta ciutadana amb l’objectiu de recollir
informació directa de les persones implicades, i copsar la percepció i les
expectatives ciutadanes.
Tot i que la data límit que s’havia donat inicialment per recollir el
contingut de les enquestes era el dia 7 de setembre, es va prolongar el
període fins al dia 20 del mateix mes.
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L’enquesta consta de 7 aparats. El primer és un recull d’informació bàsica
que ens permet conèixer el perfil del ciutadà tot i de manera anònima, i
poder disposar de la informació segregada per gènere, edat, origen perfil
laboral, etc..
Els 5 apartats següents pretenen recollir la informació i opinions
ciutadanes sobre els principals temes afectats per la MPGM en redacció:
mobilitat, edificació i habitatge, serveis i activitats, paisatge urbà, i entorn
natural.
Finalment, el darrer apartat és un espai obert a les consideracions o
aportacions que el ciutadà/na desitgi fer.
En el full inicial de l’enquesta, es van presentar els objectius que
persegueix la MPGM i les etapes de redacció, tramitació i participació que
s’aniran desenvolupant al llarg del procés.

Figura 4. Model de l’enquesta

Font: Elaboració pròpia.

Avanç de Pla
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Respecte de l’edat, la majoria de persones es troben en les franges
de 35-49 anys (9 persones) i 50-64 anys (9 persones), 41% tots
dos grups. Hi ha una persona en la franja de 16-34 anys, 2 més
grans que 65 anys i una que ha deixat aquesta resposta en blanc.



La majoria dels enquestats són d’origen nacional (19 persones), i
3 persones son originaris d’estats membres de la Unió Europea.
Ns/Nr
4%

Sexe

65+ anys
9%

Ns/Nr
5%

16‐34
anys
4%

D
41%
H
55%

50‐64
anys
41%

Edat

35‐49
anys
41%

Figura 5. Enquestats segons sexe i edat. Font: Elaboració pròpia.

Diagnosi ciutadana, anàlisi de resultats



Respecte de la situació laboral, la majoria de persones treballen
(18), 2 estan jubilats, 1 es dedica a les tasques domèstiques i 1
treballa i estudia.



Lloc de treball: La major part dels enquestats que treballen, ho
fan fora del municipi del Papiol (10, 45%). Hi ha només una
persona que treballa al centre del Papiol, 6 persones que treballen
tant a casa com a fora del municipi (27%) i 2 persones ho fan des
de casa seva. Una persona ha deixat aquesta resposta en blanc.



Respecte del que fan al nucli de Puigmadrona, la majoria de
persones només hi viuen (12 persones, 54%), 8 viuen i treballen
allà (36%), una persona viu, treballa i desenvolupa altres
activitats al municipi, i una persona viu i desenvolupa altres
activitats.

A Puigmadrona hi ha un total de 29 parcel·les, de les que només 27 tenen
edificació residencial, i pel que fa al padró, un total de 66 persones.
El total d’enquestes rebudes a finals de setembre han estat de 22, el que
suposa més d’un 80% dels nuclis familiars que resideixen al barri, així
que es pot dir que la participació ha estat molt alta i per tant, tenim un
bon nivell de representativitat de la població.
Del buidatge de les 22 enquestes rebudes se n’ha pogut extreure les
següents conclusions:
Informació bàsica:


Sexe: de les persones que han fet l’enquesta, 12 són homes (55%),
9 són dones (41%) i 1 ha deixat aquesta resposta en blanc.

Avanç de Pla
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Anys de residència al barri: el temps de residència al barri està
força repartit, tot i que més de la meitat fa menys de 10 anys que
hi viu. Concretament, hi ha 7 persones que fa menys de 5 anys que
viuen a Puigmadrona, 7 persones més porten entre 5 i 10 anys
residint al nucli, 4 persones entre 11 i 15 anys al nucli, 3 persones
que porten més de 16 anys. Un dels enquestats ha deixat aquesta
pregunta en blanc.
Sitaució laboral

Lloc de treball

Ns/Nr
14%

Casa
9%

Treballa
i Estudia
5%

Fora del
municipi
45%

Jubilat/
da
9%

Anys de residència al barri

Respecte de l’aparcament, el 40% aparquen a la seva parcel·la (9
persones), i el 59% aparquen al carrer (13).



El 80% opinen que hi ha una mancança de places d’aparcament
al nucli (18 persones), especialment els caps de setmana. 3 opinen
que no hi ha problemes d’aparcament al nucli, i una persona ha
deixat aquesta resposta en blanc.



Respecte de la connectivitat del nucli, el 72% del enquestats (16
persones) opinen que s’ha de millorar l’accés en cotxe, també el
72% opinen que s’ha de millorar l’accés en bicicleta i 7 (32%)
opinen que l’accés a peu hauria de millorar.



La major part de les persones enquestades (15) opinen que no cal
adequar una via ciclista des de Puigmadrona fins al centre,
mentre que el 27% (6 persones) opinen que és oportú, tot i que
una d’aquestes no la utilitzaria.

Tasques
domèsti
ques
4%

Casa i
Fora
27%
Centre
de
Papiol
5%



Treballa
82%

Desplaçament al centre

16 o més
14%

A peu
18%
En
cotxe
78%

>5 anys
34%

11 a 15 anys
19%

Aparcament

En bici
4%

Carrer
59%

Parcel∙la
41%

5 a 10
anys
33%

Figura 6. Lloc de treball, situació laboral i anys de residència al barri. Font: Elaboració
pròpia.

Figura 7. Mitjà de desplaçament al centre i ubicació de l’aparcament. Font: Elaboració
pròpia.

Mobilitat:

Edificació:



La gran majoria dels enquestats es mouen en cotxe per anar al
centre (78%, 21 persones). Alguns també es mouen a peu (5), o
en bici (1). Hi ha una persona que no es desplaça al centre, perquè
és una persona depenent.

Avanç de Pla



Les 22 persones enquestades tenen ús residencial a la parcel·la.
No n’hi ha cap que tingui ús de taller, magatzem, segona
residència o de turisme rural.
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Respecte la tipologia edificatòria, més de la meitat (68%) té un
habitatge unifamiliar en filera (15 persones), i 7 (32%) tenen la
seva casa de tipologia unifamiliar aïllada.





Respecte dels espais privats no edificats, 9 de les persones els
fan servir tant de pati, com d’hort. En canvi, 12 només els fan
servir de pati, i una ha deixat aquesta resposta en blanc.

El 72% dels enquestats (16) opinen que el nucli no és adequat per
a la gent gran, per la falta d’espais adequats i transport públic,
mentre que 6 opinen que si, per la tranquil·litat.



Respecte dels serveis més necessaris al nucli, 27% consideren
que son necessàries les zones verdes (6 persones), 4 persones
opinen que calen més activitats comercials (18%). Pel que fa als
serveis esportius, o socials, només una persona ha indicat aquests
apartats com a servei necessari.



El 86% d’enquestats (19) indiquen que no es realitzen iniciatives
i activitats veïnals entre els veïns del nucli, 2 persones indiquen
que no saben de l’existència d’aquests tipus d’activitats, i una
persona ha deixat aquesta resposta en blanc.



La majoria de les persones enquestades (15) no tenen problemes
de serveis urbans bàsics. 6 persones es troben la deficiència de
la pressió de l’aigua, mentre que una persona no disposa de
serveis urbans bàsics.



Respecte la possibilitat de desenvolupar nous usos, tan sols hi ha
una persona que expressi el desig de fer-ho, tot i no especificar
quin tipus d’ús

transport públic, mentre que 5 opinen que si, per l’existència
d’espais naturals propers.

Imatge del barri

Tipologia habitatge

Dolenta

Aïllat
32%
Filera
68%

Ns/Nr
4%

Bona
14%

14%

Millorable
68%

Figura 8. Tipologies d’habitatge i imatge del barri. Font: Elaboració pròpia.

Serveis i activitats:


El 77% de les persones (17) consideren que el nucli no és adequat
per als infants, degut a la falta d’espais per a ells i la manca de

Avanç de Pla

Paisatge urbà:


15 persones opinen que la imatge del barri és millorable, mentre
que poca gent li posa la etiqueta de ¨bona¨ (3 persones), o
¨dolenta¨ (3 persones). Una persona ha deixat aquesta pregunta
en blanc.



La pràctica totalitat dels habitants enquestats, 95%), estan
satisfets de viure o treballar a Puigmadrona (21 persones).



Respecte de la valoració de la satisfacció, el 96% valoren
positivament (amb un 4 ó 5 de 5) el tema de l’habitatge al nucli.
Pel que fa a la localització, el 64% la valoren positivament (amb
un 4 ó 5) i 6 posen la valoració mitjana. Nou persones (40%) estan
satisfetes per viure i treballar al nucli, i 9 han deixat la resposta
en blanc. Pel que fa a la proximitat dels espais naturals, la majoria
dels habitants ho valoren positivament (20 persones amb
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valoració de 4 ó 5). Respecte dels espais públics, equipaments i
l’accessibilitat a peu, la valoració és majoritàriament negativa.


Pel que fa a la percepció de seguretat, el 54% dels enquestats
opinen que el nucli no és segur (12 persones), degut a causes com
la falta de sortida del nucli, l’amplada insuficient del carrer (falta
de vorera) per moure’s a peu i la presència de lladres i ocupes. En
canvi, 8 persones opinen que és segur justament per la falta de
sortida.

Entorn natural:


El 77% d’habitants enquestats fan ús habitual del territori a
l’entorn del nucli (17 persones). Les 5 persones restants també el
fan servir, encara que sigui esporàdicament.



Respecte als usos de l’entorn, el 86% fan ús de lleure de l’entorn
natural al voltant del nucli (19 persones), el 40% fan ús d’esport
(9), i només el 13% fan ús agrícola (3). Hi han 6 persones que hi
desenvolupen altres activitats, una de les quals és l’observació de
flora i fauna del Parc Natural de Collserola.







La meitat de les persones enquestades valoren bé els espais
naturals que envolten el nucli, mentre que el 23% opinen que
estan ¨molt bé¨ (5), i el 27% opinen que son ¨millorables¨ (6
persones).
Respecte dels aspectes que necessiten una millora, el 45%
indiquen que la neteja es millorable (10 persones), el 23% opinen
que ho és la vegetació i el paisatge (5 persones), i el 32%
millorarien l’accés als espais naturals (7 persones).
La majoria de les persones enquestades consideren que la gestió
dels espais forestals és millorable (68%), mentre que 4 opinen
que no és bona (18%), i només una opina que sí ho és.



Falta de connectivitat mitjançant el transport públic.



Falta d’ordenació de paràmetres urbanístics coherents amb
l'entorn natural en el que es troba.



És necessari eliminar o ordenar cablejats actualment caòtics.



És necessari habilitar una zona d’aparcament.



Falta de voreres.



Caldrà ajustar la direccionalitat del enllumenat de l’espai públic
per evitar la contaminació lumínica a l’espai domèstic.



Contaminació acústica: per causa de l’autopista i vies de tren
properes, la velocitat de les motos passants, i el soroll nocturn
que ve de la zona industrial propera.



S’ha de vigilar que es respectin els límits de velocitat al nucli,
per tal de millorar la seguretat i combatre la contaminació
acústica provocada.
Espais naturals
Gestió forestal
Sí
5%

Molt bé
23%

Bé
50%

Ns/Nr
9%

No
18%

Millorab
le
27%

Millorable
68%
Figura 9. Estat dels espais naturals i la gestió forestal. Font: Elaboració pròpia.

Altres consideracions i aportacions:

Avanç de Pla
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Aproximació territorial

Situació i encaix en el territori
El barri de Puigmadrona es situa dins del terme municipal del Papiol, a
mig kilòmetre al nord del nucli.
El municipi del Papiol està rodejat d’espais naturals, per la banda oest
flueix el riu Llobregat, al nord la riera de Rubí i a l’est trobem el Parc
Natural de la Serra de Collserola, que envolta el barri de Puigmadrona.
També el delimiten infraestructures importants, al nord-oest l’autovia
A2, l’autopista AP7 i la E90, també a l’oest del municipi passa la línia de
tren R4, amb parada al Papiol, a 3,2km del barri de Puigmadrona.
El petit barri rep el nom de Puigmadrona per la seva ubicació a la banda
sud-oest de la falda del Puig Madrona, dins el Parc Natural de Collserola,
i es situa a tocar del corredor ambiental del torrent de Batzacs, que
l’envolta pel nord i oest.

Figura 10. Vista aèria de l’Ermita de la Salut, al Puig Madrona
Font: parcnaturalcollserola.cat

Aquesta ubicació privilegiada, fa que el nucli gaudeixi de bones vistes, al
mateix temps que d’una marcada topografia i difícil accessibilitat.
L’única connexió entre Puigmadrona i el nucli del Papiol és el camí de Can
Esteve de la Font, que connecta el carrer de les Cases de Puigmadrona
amb el carrer de Ca n’Esteve ja dins el nucli.

Figura 11. Senyalització recordant que el nucli es troba enmig d’un Parc Natural. Font:
elaboració pròpia
Avanç de Pla
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Paisatge i entorn
La localització del barri enmig del Parc Natural de Collserola fa que el
paisatge que l’envolta sigui molt ric en quant a fauna i flora.
Com es pot observar al Mapa d’Hàbitats Corine, a tocar de la zona
residencial podem trobar diversos hàbitats d’interès del Parc Natural,
com són a la banda nord l’hàbitat d’alzinars i roures, juntament amb
pinars i conreus de vinyes. Al sud del nucli trobem camps d’oliveres i
conreus abandonats i a la banda oest hàbitats de ribera i fondal, que
ressegueixen tot el corredor ambiental del torrent de Batzacs.
Entorn al nucli hi passen diversos camins i rutes de senderisme, que
travessen el mosaic agroforestal de la zona, endinsant-se cap al Parc
Natural i connectant el nucli amb la natura i diverses zones d’esbarjo i
espais culturals.
Figura 13. Mapa d’Habitats Corine. Font: parcnaturalcollserola.cat

Figura 12. Paisatge entorn al nucli de Puigmadrona. Font: Elaboració pròpia.

Avanç de Pla

Figura 14. Senyalització de rutes des del nucli de Puigmadrona. Font: Elaboració pròpia.
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Riscos i vulnerabilitats

Topografia pronunciada. Condicionants
d'esllavissades i despreniments

De la mateixa manera que ocorre amb qualsevol emplaçament, el nucli de
Puigmadrona presenta riscos i vulnerabilitats, alhora que també
potencialitats. En el present apartat es farà un breu recull de les debilitats
i amenaces de la zona, per a continuació, tractar d'observar-los com a
fortaleses i oportunitats.

Com s'ha anunciat anteriorment, a part de la desconnexió del nucli, el
problema es veu agreujat per la marcada topografia de la zona. Però no
només són significatives les pendents per accedir-hi, sinó que el propi
nucli té una configuració morfològica singular degut a la forta topografia.

Debilitats / Amenaces
Feble connexió amb el nucli urbà

geotècnics

per

risc

El seu vial principal d'accés als habitatges, el carrer Puig Madrona, és
carena de la topografia de la zona. Això fa que les construccions que hi
connecten, creixin esglaonades a banda i banda, tot adaptant-se a la
topografia.

La principal vulnerabilitat observada ha estat la manca d'una bona
connexió de Puigmadrona amb el nucli urbà del Papiol. La seva carretera
d'accés està pensada per accedir-hi amb vehicle privat, però no està
preparada ni és segura per arribar-hi de forma confortable a peu.

La qüestió sobre els riscos concrets d'esllavissades i despreniments es
tractarà en major detall dins de l'apartat Directrius d'encaix general:
Protecció en front als riscos naturals.

La manca de voreres, les fortes pendents, la nul·la disposició de mobiliari
urbà (com bancs, papereres, ombra d'arbres...) i la baixa visibilitat en
alguns punts, fa que sigui un dels factors que s'hauran de tenir més en
compte a l'hora de millorar.

Risc d'incendi forestal per la proximitat a zones boscoses
La situació del nucli de Puigmadrona dins del Parc Natural de la Serra de
Collserola és sens dubte un dels seus factors més positius, però alhora
defineix un important risc com és el d'incendi forestal, qüestió bàsica a
tenir en compte en la definició de futures estratègies més concretes.

Desconnexió amb el torrent de Batzacs i l'entorn natural immediat

Figura 15. Accés a l nucli amb forta pendent. Font: Elaboració pròpia

Avanç de Pla

Una de les conseqüències d'aquesta pronunciada topografia es tradueix
en la manca de connexió de Puigmadrona amb zones d'alt interès natural
i paisatgístic properes, com pot ser el torrent de Batzacs o el mosaic
agroforestal que el separa del nucli del Papiol.

14

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al t.m. del Papiol

Aquesta vulnerabilitat, de la mateixa manera que la resta de punts, seran
temes primordials a tenir en compte a l'hora de definir estratègies de
complexió i relació del nucli amb l'entorn.
Tots aquests factors, tot i presentar-se com a possibles riscos o
vulnerabilitats, també es poden observar des d'una perspectiva positiva i
entendre’s com a potencialitats, tal i com es presenten a continuació.

Fortaleses / Oportunitats
Proximitat a espais naturals de gran interès
La principal fortalesa que defineix el nucli de Puigmadrona és la seva
situació. Es troba rodejat pel Parc Natural de la Serra de Collserola, la
Riera de Batzacs i el mosaic agroforestal característic de la zona.

Accés a rutes de senderisme cap a Collserola
Un dels potencials que té la zona és que és el punt d'accés a diferents rutes
de muntanya que s'endinsen dins la Serra de Collserola. A la mateixa
entrada del nucli tenim les senyalitzacions per al recorregut G10.
Potencial de la riera com a recurs natural i ecoturístic
Un cop observades aquestes proximitats i accessibilitat ja existent, es fa
senzill considerar com la pròpia riera de Batzacs podria convertir-se en
una de les oportunitats a explotar pel nucli de Puigmadrona.
Figura 16. Vistes del Papiol i del mosaic agroforestal des de Puigmadrona. Font: Elaboració
pròpia.
Figura 17. Senyalització de recorregut G‐10 a Puigmadrona. Font: Elaboració pròpia.
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Aproximació al barri de Puigmadrona

Origen i evolució del barri
El barri de Puigmadrona es va començar a formar cap als anys 50 entorn
a un petit camí rural a les faldes de Collserola, dins el municipi del Papiol.
Es tractava però d’alguna casa aïllada i no va ser fins als anys setanta que
començà a adquirir una certa estructura de barri. Puigmadrona és per
tant un barri força recent i amb poca documentació històrica.
Com es pot observar en els vols històrics, al 1946 no hi havia cap traça de
l’actual barri, és a partir del 1956 que hi apareix un petit camí agrícola
amb una edificació a la banda sud del camí. El següent vol del que es té
informació és ja al 1986 on es veu el barri pràcticament consolidat amb
les característiques actuals, incloent la presència de les dues línies
elèctriques a banda i banda del nucli.
Segons la informació cadastral referent a l’any de construcció de les
edificacions, als anys 50 es van construir les primeres dues edificacions
que conformarien el barri a la banda sud del camí, als anys 60 van
aparèixer 6 edificacions més fent créixer aquest conjunt, i als anys 70 es
van construir 11 noves edificacions donant entitat al carrer de
Puigmadrona com a eix central d’aquest nucli. A partir dels anys 80 van
continuar construint-se habitatges principalment a la banda nord del
carrer, apareixent els últims habitatges al 2016.
Per la informació rebuda dels seus habitants en les enquestes realitzades
com a treball previ, hem conegut que el barri anteriorment era anomenat
Los Mimbrales i que el nom de Puigmadrona és més actual.

Figura 18. Ortofotos 1946 – 1956 – 1986. Font: VISSIR ICGC
Avanç de Pla
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Estructura i morfologia

 Tipologies i alçades de l’edificació

 Estructura parcel·laria actual

En quant a la tipologia de les construccions, totes elles són edificacions
aïllades o entre mitgeres. En concret, del nombre total de parcel·les
edificades observades anteriorment, la suma d'aquestes dins de cada
tipologies és el següent:

Com és habitual, la informació gràfica cadastral i la cartografia detallada
del municipi presenten diferències de forma i superfície. En aquest sentit,
s’ha de dir que tot i que es recull i es compara la informació procedent de
les dues fonts d’informació per comprovar que no hi hagi diferències
substancials, es pren de base la informació cartogràfica com a font més
fiable.
D'aquesta manera, s'ha procedit a l'ajust de les parcel·les a partir de les
construccions, edificacions i límits, de la cartografia 1:1000, així com
també de l'observació directa mitjançant el treball de camp.
En aquells punts on no es disposa d’informació sobre els límits de
parcel·la, com per exemple en les parts externes de les finques a la banda
del sòl no urbanitzable, s’ha pres com a referència els límits cadastrals.
El total de parcel·les de l'àmbit és de 29. D'aquest total, 28 parcel·les estan
edificades, i d'aquestes, 27 tenen ús residencial.

- Edificacions entre mitgeres: 18
- Edificacions aïllades: 10
La complexitat de volums dins de cada parcel·la es pot observar al plànol
Alçades per volums de les edificacions. S'han diferenciat segons nombre de
plantes en alçada +1, +2, +3; i sota rasant -1, -2; així com altres
casuístiques com ara golfes, porxos o altres tipus d'edificacions no
residencials.
L'alçada màxima sobre rasant que es troba dins del nucli és de 3 plantes
(PB+2). Tot i així, en molts casos la suma total de plantes sol ser superior,
degut al fet que el vial d'accés als habitatges és una carena, i la topografia
cau cap a la banda posterior de les edificacions. Per aquest motiu, és
habitual trobar edificacions amb plantes construïdes sota rasant, però no
soterrades, que fan façana a les parts posteriors de l’edificació.
També es poden observar al següent plànol altres tipus d'edificacions
d'ús no residencial, com cossos auxiliars i magatzems, que apareixen en
color gris.

Figura 19. Ajust de les parcel·les des de cartografia 1:1000. Font: Elaboració pròpia.
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 Les cobertes: tipologia i materials
En el conjunt de Puigmadrona s’observen majoritàriament tres tipus de
cobertes: de teula àrab, coberta plana i coberta lleugera.
Com s’ha dit anteriorment, el nucli principalment està conformat per
cases unifamiliars aïllades, cases entre mitgeres, magatzems i coberts.

Dins el nucli també trobem edificacions amb ús agrícola o
d’emmagatzematge, i petites construccions en patis i zones posteriors de
les edificacions residencials, gairebé tots aquests magatzems i porxos
compten amb cobertes lleugeres, metàl·liques o amb derivats de l’amiant.

Les edificacions residencials compten amb un cos principal amb teula
àrab i en alguns casos parts de l’edificació amb coberta plana o volums
annexos amb coberta lleugera.

Figura 20. Vista aèria de Puigmadrona. Font: Google Earth Pro

Avanç de Pla
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 Les façanes: materials i composició
La diversitat tipològica de les edificacions de Puigmadrona fa que el
carrer no compti amb una composició de façanes regular, ja que el nucli
està configurat per diverses tipologies edificatòries: cases aïllades, cases
entre mitgeres, magatzems i coberts.

També trobem magatzems i porxos de grans dimensions, i d’altres de
petites dimensions en patis i horts posteriors dels habitatges, aquestes
construccions principalment estan composades per totxana vista o bloc
de formigó.

En el cas de les cases entre mitgeres, la façana està alineada al carrer i és
continua, però en el cas de les cases unifamiliars aïllades, l’edificació es
separa de l’alineació del carrer i dels edificis veïns. Aquesta variació
tipològica fa que hi apareguin altres tipus de tancaments com murs o
tanques, o simplement espais buits a la banda de les façanes, també
parets mitgeres vistes.

L’estat de conservació d’aquests tancaments varia molt en funció de l’ús
de les construccions, notant així deficiències en el manteniment d’una
gran part de magatzems i coberts i un bon manteniment en la majoria de
construccions residencials.

Els materials principals que composen els tancaments dels edificis
residencials són el totxo amb cara vista o amb acabat arrebossat i pintat,
per les façanes principals, i els envans pluvials o la totxana vista per les
parets mitgeres. Tot i que s’ha de dir que, en general, no hi ha una
uniformitat de criteris, colors o materials.

Figura 21. Vistes de Puigmadrona des de la vessant sud.
Font: Recull de documents. Estudis previs per a la MPGM a Puigmadrona. AMB

Avanç de Pla

22

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al t.m. del Papiol

Figura 22. Edificacions de Puigmadrona. Font: Elaboració pròpia.

Avanç de Pla
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 Accessibilitat i topografia

El barri de Puigmadrona es troba a 1km del nucli del Papiol i compta amb
un únic accés des de la banda est del carrer de les Cases de Puigmadrona,
el qual comunica fins el nucli del Papiol a través del camí de Can Esteve
de la Font.
El carrer de Puigmadrona compta amb una forta topografia descendent,
des del seu accés a la banda est cap al torrent de Batzacs, a l’oest, i és en
aquest tram final on el pendent és mes pronunciat.
La topografia, juntament amb altres factors, com l’aparcament de cotxes
al carrer, fa que el barri presenti deficiències en quant a l’accessibilitat.
En el cas de les edificacions, moltes d’elles s’adapten al terreny aprofitant
aquest desnivell per a ubicar plantes soterrani, i així tenir accés al carrer
des de la planta 1, i als patis i horts posteriors des de la planta -1,
absorbint la gran diferència de cota.
Al llarg del carrer trobem que les parcel·les sense edificar són les que
presenten pendents més pronunciades, superiors en molts casos al 30%,
dificultant el seu ús i fent-les inaccessibles.

Figura 23. Pendents en zones verdes. Font: Recull de documents. Estudis previs per a la
MPGM a Puigmadrona. AMB

Avanç de Pla
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 Espai públic, xarxa viaria i aparcament

L’espai públic dins el nucli de Puigmadrona es veu simplificat només al
carrer central, ja que tot i estar envoltat d’un paisatge privilegiat, no
compta amb cap espai d’esbarjo o lleure dins el barri.
El vial central s’ha vist millorat en els últims anys, ja que l’eliminació de
les petites voreres i la transformació en plataforma única ha facilitat
l’accessibilitat, però el continuat ús d’aparcament del carrer i la
proximitat dels vehicles als accessos dels habitatges fa que aquests canvis
no hagin sigut tant beneficiosos pel vianant com podrien ser-ho.
L’aparcament és un dels grans problemes de Puigmadrona, alguns dels
veïns/es compten amb aparcament dins de les seves parcel·les, però la
forta topografia tampoc facilita aquesta solució en alguns casos, i moltes
altres parcel·les directament no disposen d’aparcament.
És per això i per la manca d’aparcament públic, que els cotxes s’aparquen
principalment al carrer davant les cases, dificultant la circulació i l’ús
d’aquest espai per part del veïnat. Això fa que el poc espai lliure amb que
compta el barri es vegi ràpidament col·lapsat.

Figura 24. Cotxes aparcats a l’eix de Puigmadrona. Font: Elaboració pròpia.

Els serveis es troben en la seva totalitat al centre del Papiol, i la manca de
transport públic fa que només s’hi pugui accedir en cotxe (5 minuts de
trajecte) o a peu pel camí de Can Esteve de la Font (15 minuts del centre).

Avanç de Pla
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Aproximació sòcio‐habitacional

l’Estat espanyol, 46 ho han fet a la província de Barcelona (69,7%) i 1 a la
de Lleida. Així, 13 residents són nascuts fora de Catalunya (19,7%).

Demografia i població
Al barri hi ha empadronades 66 persones, que resideixen en 31
habitatges, tots ells amb accés des del carrer Cases del Puigmadrona. La
distribució per sexe dels residents és força equitativa, 32 dones i 34
homes.
Pel què fa les edats, el grup més nombrós és el de 35 a 54 anys, amb 29
habitants (30,3%) si bé també és rellevant el nombre de persones en edat
d’emancipació, de 16 a 34 anys, que són 16 residents (24,2%). Els infants
del barri són 9, entre 0 i 15 anys, i representen el 13,6% de la població
total. Pel què fa a les edats més avançades, les persones entre 55 i 64 anys
són 11 (16,6%) i les d’entre 65 i 84 anys són 9 (13,6%). Finalment, tan
sols hi ha una persona de més de 85 anys resident al barri.
Grups d’edat

Nombre habitants

0-15 anys

9

16-34 anys

16

35-54 anys
55-64 anys

20
11

65-84 anys

9

85 o més anys

1

Total

66

Figura 25. Població per grups d’edat.
Font: Elaboració pròpia a partir del
Padró d’habitants, Ajuntament del
Papiol, 2020.

En relació a l’origen de la població, la gran part dels residents han nascut
a Espanya, el 90,9%, mentre que tan sols hi ha un resident nascut a
d’altres països de la UE i 5 nascuts a països no comunitaris (concretament
a Equador, Hondures i República Dominicana). Respecte als nascuts a
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Lloc de naixement

Espanya

UE

Fora de la UE

Nombre d’habitants

60

1

5

%

90,9%

1,5%

7,6%

Figura 26. Població per lloc de naixement. Font: Elaboració pròpia a partir del Padró
d’habitants, Ajuntament del Papiol, 2020.

Habitatge i activitats
Segons el Padró d’habitants, al barri hi ha 22 edificis residencials amb
població empadronada i 3 habitatges més es troben buits.
Segons dades del Cadastre, n’hi consten 27 i dos habitatges es varen
construir als anys cinquanta i 6 més als seixanta, mentre que la dècada
dels setantes va ser quan el barri va tenir un creixement més significatiu,
amb la construcció de 11 habitatges. A partir d’aquesta data el creixement
del barri fou molt lent, amb dos habitatges durant la dècada dels vuitanta,
i 5 als anys noranta. Entre 1999 i 2015 no es va construir cap habitatge, i
el darrer fou construït el 2016. Segons el treball de camp realitzat, es
poden constatar 31 habitatges actualment.
Any de construcció

Nombre d’habitatges

1950’s

2

1960’s

6

1970’s

9

1980’s

2

Figura 27. Habitatges segons
1990’s
5
any de construcció.

2016

1

Total general

27

Font: Cadastre.
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Aproximació urbanística

Es tracta per tant d’un àmbit amb un entorn natural d’alt valor
paisatgístic i ambiental, que gaudeix de les màximes proteccions
urbanístiques a nivell territorial.

Historial de planejament
L’àmbit de Puigmadrona va ser reconegut pel Pla General Metropolità a
partir dels anys 80, quan es va aprovar la Modificació puntual del PGM
motivada per l’adaptació del planejament urbanístic a les zones de risc
geològic, detectades segons l’informe del Servei Geològic de Catalunya de
l’any 1987.
Anteriorment, el Pla Comarcal del 1953 no reconeixia cap àmbit urbà, de
fet no hi havia gaires construccions encara, per tant, formava part de
l’espai agrícola permanent amb el que es qualificava tot l’entorn. Fou amb
l’aprovació del Pla General Metropolità l’any 1976 que s’inclou l’àmbit de
Puigmadrona dins la zona de desenvolupament urbà opcional, clau 21 i
per tant, pendent d’ordenar i concretar.

Planejament territorial
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (el PTMB) aprovat l’any 2010
reconeix el sòl urbà del nucli de Puigmadrona i protegeix el seu entorn
amb la categoria de sòls de protecció especial. De fet, el mateix any, amb
el Decret 146/2010 del 19 d’octubre, es va aprovar la declaració del Parc
Natural de la Serra de Collserola.
El torrent de Batzacs, que pràcticament toca el nucli de Puigmadrona pel
seu extrem oest, s’identifica com a corredor fluvial, i l’entorn dels sòls no
urbanitzables tant a nord com a sud del nucli, com a connectors
ambientals.

Avanç de Pla

Pla especial de protecció natural de Collserola (PEPNAT) i la
Modificació puntual del PGM de Collserola (MPGMCo)
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
Natural de Collserola es troba actualment pendent de publicar el text
refós. En paral·lel, s’està tramitant la Modificació puntual del PGM en
l’àmbit de Collserola que dona cobertura a la regulació urbanística sota
els mateixos objectius de protecció, conservació i millora del patrimoni
natural i els valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics,
agrícoles i culturals de la serra de Collserola.
Aquest document, substituirà l’anterior pla especial del 1988, regularà
entre altres aspectes, els usos i condicions d’urbanització dels espais
inclosos en l’àmbit de protecció.
Tot i que en la present Modificació puntual no s’inclouen sòls que es
trobin dins l’àmbit del PEPNAT, cal tenir present per una banda, la
situació de contacte amb aquest espai natural que comporta una especial
atenció i una regulació més sensible amb els valors ambientals i
paisatgístics de l’entorn, i per altra, els desajustos funcionals que
actualment es presenten, amb patis de parcel·la inclosos en l’àmbit de
protecció, i petits desajustos d’escala en la delimitació del PE que ha
deixat fora alguns terrenys no urbanitzables que comparteixen les
mateixes característiques que la resta de sòls protegits. Totes aquestes
qüestions seran tractades al llarg del present document.
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El Pla General Metropolità de Barcelona (PGM)
El planejament municipal de referència al Papiol és el PGM del 1976 amb
les seves successives modificacions fins l’actualitat.
Tots els sòls inclosos en l’àmbit d’aquesta MPGM es troben en règim de
sòl urbà.
El conjunt de cases existents a Puigmadrona estan qualificades de clau 15,
zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria, situades al llarg
del camí central i l’edificació existent que es troba al final del camí.
Als dos extrems del nucli, el PGM va preveure unes reserves de sòl
destinades a zona verda que no van ser incloses en cap sector de gestió i
queden encara pendents d’adquisició.
Pel que fa a la vialitat, es reconeix el carrer central que dona accés al
conjunt d’edificacions existents, i es dibuixen noves reserves viàries a
l’extrem oest, de connexió entre el barri i el nucli del Papiol, i a l’entrada
de Puigmadrona bifurcant el camí actual cap al nord-est. Aquesta darrera
reserva viaria, de fet, no té cap continuïtat fora de l’àmbit de Puigmadrona
i amb l’actual revisió del Pla especial del Parc Natural de Collserola, el
PEPNat, que es troba en fase de tramitació quedarà eliminada.
Cal fer l’observació que, per una banda, el PGM dibuixa una reserva viària
sobre un traçat inexistent i en uns sòls d’especial protecció ambiental i,
per l’altra, el que realment és actualment el camí de connexió entre el
barri de Puigmadrona i el nucli del Papiol, el camí de Can Esteve de la
Font, no es reconeix com a sistema viari.
Caldrà seguir per tant, la tramitació del PEPNat per tal d’actualitzar el
planejament vigent a l’entorn de l’àmbit de Puigmadrona, per si es
produís l’aprovació definitiva en el transcurs de la redacció i tramitació
d’aquesta Modificació puntual.
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Figura 28. Qualificació del sòl. Font: Mapa Urbanístic de Catalunya

 Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau
15)
Pel que fa a la regulació urbanística de l’àmbit edificat, el PGM defineix i
regula la clau 15 de la següent manera:
‐ Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (15)
article 329. Definició.
1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies urbanitzades i edificades, amb
tipus d’ordenació específica com són les edificacions desenvolupades en passatges,
les cases en filera amb jardí frontal a la via pública, habitatges ordenats amb
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parcel·lació gòtica, estreta o tradicional i d’altres. S’identifica aquesta zona als
plànols amb la indicació (15).
2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en aquestes Normes, i la que es
desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de les condicions
d’edificació actuals, preservant‐la d’augments de volum i densitat, i a la
conservació de l’actual estructura urbana.

Vist que el PGM delega l’ordenació de les condicions d’edificació
d’aquesta zona a la redacció d’un Pla especial, i amb la voluntat també
d’ordenar de manera més coherent amb l’entorn protegit i les necessitats
actuals del barri, la present Modificació puntual té per objectius la
reordenació dels sòls, alhora que la regulació de les zones de clau 15.

article 330. Edificabilitat
1. L’edificabilitat en aquesta zona es defineix per l’envolupant màxima del volum
que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació de cada unitat de zona.
2. Les condicions d’edificació de cada unitat de zona seran les establertes a
l’ordenança del pla especial, que haurà de ser aprovada en els terminis que es fixen
a la disposició final segona amb subjecció a les determinacions contingudes en
aquesta secció.
3. Mentre no es publiqui el Pla Especial, les obres i edificacions de nova planta i les
obres d’ampliació i reforma, s’ajustaran, pel que fa a les condicions d’edificació i a
les condicions estètiques, a l’estructura urbana i edificatòria del conjunt
determinant de la qualificació d’aquesta zona i, especialment, a les següents:
1a Alçada. Ha de ser la que aproximadament assoleixin la majoria dels edificis que
responguin a l’estructura edificatòria de la zona.
2a Alineacions. Les edificacions han de respondre a l’alineació que prevalgui a les
edificacions de la zona.
3a Ocupació de parcel·la. Han de respectar l’ocupació preexistent amb possibilitat
d’augment a planta baixa fins a un 10 per 100.
4a Intensitat d’edificació. La intensitat d’edificació de les parcel·les sense edificar
no pot depassar els 0,90 m2 sostre/m2 sòl.
article 331. Tipus d’ordenació
Al Pla Especial per a l’ordenació de superfícies compreses en la qualificació de zona
de conservació de l’estructura urbana i edificatòria s’ha d’elegir, com a tipus
d’ordenació, el d’edificació segons alineació de vial o el d’edificació aïllada, en
atenció a les característiques de la zona que interessa conservar.
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Figura 29. Qualificació del sòl cartografia i afectacions per línies eléctriques. Font: Àrea
Metropolitana de Barcelona

 Zones verdes del PGM
El planejament vigent qualifica un total de 7.002 m² de sistema de parcs
i jardins urbans (clau 6b) dins l’àmbit de Puigmadrona. Aquests es
localitzen en dos àmbits: un a l’accés del barri, i l’altre al final de l’actual
carrer Cases de Puigmadrona.
La delimitació d’aquestes zones verdes no prové del compliment de ràtios
de dotació de superfície verda per habitatge, sinó que ve donada en gran
part per la inedificabilitat d’uns terrenys afectats per les línies elèctriques
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i la detecció del risc geològic que va provocar, als anys 80, la preservació
de possibles sòls edificables.
En aquest sentit, el valor d’aquestes reserves en l’actualitat no és
qualitatiu ja que es tracta de sòls no urbanitzats que formen part del
territori sense estar inclosos en àmbits de protecció ambiental, sinó
quantitatiu, per la protecció urbanística que atorga l’actual legislació.

 Afectacions urbanístiques
Els dos extrems del barri de Puigmadrona es troben afectats pel pas de
les línies elèctriques de mitja tensió que creuen el territori.
Aquestes afectacions abasten principalment terrenys qualificats de zona
verda però també alguna part de sòls qualificats de zona de conservació
de l’estructura urbana i edificatòria (15), incloent part d’edificacions
existents.
Els sòls inclosos en l’àmbit d’afectació de les línies elèctriques tenen la
consideració de no edificables, pel que aquesta MPGM també planteja la
seva revisió.

Càlcul del sostre existent i del potencial del creixement segons el
planejament vigent

Cal tenir en compte en aquest sentit, que en moltes ocasions la informació
cadastral no es correspon amb la realitat actual. Per poder fer el càlcul
amb dades reals, s’ha treballat sobre la cartografia de major detall
disponible (escala 1/1.000) i s’han fet comprovacions visuals a través del
treball de camp.
La metodologia de càlcul ha estat la de superficiar les parcel·les tenint en
compte els límits cartogràfics, i comptabilitzar el sostre sobre rasant de
cadascuna de les parcel·les. Per al càlcul del sostre s’han hagut de
contemplar diverses situacions seguint els criteris de l’art. 223 al 226 del
PGM:
-

En ordenacions en alineació a vial: (art. 225 PGM) la que el paviment
es situa entre 0,60m per sobre o per sota de la rasant del vial. Computa
el 100%.
En ordenacions en edificació aïllada: (art. 251.1 PGM) aquella en la que
el paviment es situa a més/menys 1m respecte la cota natural de
terreny. Computa al 100%.
Porxos en planta baixa: computen al 50%.
-

Plantes pis, cos principal de l’edificació. Computa el 100%.

-

Cossos sortints tancats: (art. 229 i 231.2 PGM) són aquells que
tenen tots els costats tancats amb tancaments no desmuntables.
Computa el 100%.

-

Cossos sortints semitancats (art 229.3 PGM) són els cossos volats
que tinguin tancat totalment algun dels seus contorns laterals
amb tancaments no desmuntables (fixes), com galeries o similars.
Computa el 100%, a excepció de la part que pugui tenir oberta.

-

Cossos sortints oberts (art 229 PGM) són terrasses, balcons o
similars. No computen.

 Sostre existent a Puigmadrona
Per tal de valorar el possible creixement potencial que actualment
existeix en l’àmbit de Puigmadrona en aplicació de les determinacions del
planejament vigent, en primer lloc s’ha calculat quin és el sostre existent.
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Planta baixa:

31

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al t.m. del Papiol

-

Planta golfes:

En ordenacions en alineació a vial: (art. 239.3 PGM) no són habitables
i per tant, no computen.

Cal tenir present també que les edificacions que es troben dins l’àmbit
d’afectació de les línies elèctriques, tot i que no hagin esgotat
l’edificabilitat màxima prevista, no podran ser ampliades.

En ordenacions en edificació aïllada: (art. 251.3 PGM) en edificis
plurifamiliars no computen ja que no són habitables; i en edificis
unifamiliars computa la part que tingui una alçada mitjana no inferior
a 2,10m.
-

Plantes semisoterrades amb ús d’habitatge amb el sostre per
damunt d’un metre respecte el sòl exterior computen al 100%
segons l’art. 226 del PGM. Per fer aquest càlcul sense una
informació topogràfica i de l’edificabilitat existent més detallada
s’ha fet una aproximació calculant el 50% dels volums
semisoterrats on es detecta ús d’habitatge.

-

Soterranis no poden tenir ús d’habitatge, i no computen.

-

Altres construccions auxiliars com magatzems, coberts, etc... que
no tenen ús d’habitatge es computen de manera independent, ja
que l’objectiu és determinar el potencial urbanístic de les zones
de clau 15, i s’entén que aquests volums podrien ser enderrocats
per sol·licitar una ampliació de l’edificació principal.

S’ha de dir que pel que fa a l’ocupació es computen al 100% tant els
cossos sortints oberts, semi, tancats, tot tipus de construccions auxiliars
(art.253 PGM).
Amb l’aplicació d’aquests criteris s’ha fet el càlcul del sostre total existent
en l’àmbit de Puigmadrona resultant un total de 6.439m² que inclou tant
el sostre destinat als usos residencials, com d’altres construccions,
magatzems o similars que es troben en l’àmbit. Del total de sostre existent
el 88%, concretament 5.648m², tenen ús pròpiament residencial.
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Figura 30. Càlcul del sostre existent. Font: Elaboració pròpia
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En solars buits:
- En solars buits edificables (zona 15 no afectada): caldria aplicar l’índex
d’edificabilitat net de 0,9m²st/m²sl.
- Les parcel·les amb afectació per les línies elèctriques, tot i estar
qualificades de zona 15, no es consideren edificables.
En parcel·les edificades:
Figura 31. Planejament vigent. Font: Estudis previs per la MPGM a Puigmadrona. AMB

 Càlcul del potencial urbanístic
El potencial de creixement actual de les parcel·les qualificades de zona 15
segons les determinacions del PGM, és el de les possibles ampliacions de
les edificacions existents amb les limitacions que determina l’article 330
del PGM, i l’aplicació de l’índex d’edificabilitat net del 0,9m²st/m²sl en
aquelles parcel·les que no hagin estat edificades.
En el cas de Puigmadrona tan sols existeix una parcel·la que parcialment
es qualifica de zona 15 i no té cap edificació, tot i que una part d’aquesta
es troba dins l’àmbit d’afectació de les línies elèctriques.
Per altra banda, del total de 28 les parcel·les residencials que conformen
Puigmadrona, un 71% disposen encara de potencial d’ampliació segons
el que determina l’art 330.4 del PGM. La resta en canvi, sobrepassa el
llindar de sostre edificable de l’Ie net de 0,9m²st/m²sl i per tant, en
aplicació de la normativa vigent, no poden ampliar l’edificació existent.
Els criteris aplicats en el càlcul del potencial de creixement han estat els
següents:
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- En les parcel·les edificades que actualment superen l’índex
d’edificabilitat net de 0,9m²st/m², no es computa potencial
d’ampliació.
- Si el sostre existent, no supera aquest topall es calcula una possible
ampliació fins arribar a un Ien 0,9m²st/m², sempre i quant es
compleixin els dos condicionants que determina el PGM: que
l’ampliació de la planta baixa no superi el 10% de l’ocupació actual, i
que l’alçada màxima resultant no superi l’alçada de B+1, que és la
mitjana de Puigmadrona. S’ha revisat parcel·la per parcel·la per
calcular el potencial en aplicació d’aquests paràmetres.
El PGM determina per a la clau 15, el manteniment de les condicions
d’edificació actuals preservant‐la d’augments de volums i densitat, i a la
conservació de l’actual estructura urbana (art. 329), i prohibeix
explícitament la compensació de volum (art. 330), pel que en la situació
urbanística actual les parcel·les que ja disposen d’una edificació,
només poden ampliar l’edificació existent amb les condicions
assenyalades, sense la possibilitat de segregar la parcel·la per encabirhi noves edificacions.
En aquest sentit, i per calcular el possible potencial de creixement a
reordenar en coherència amb les característiques de l’entorn i de
l’ordenació de la clau 15, s’ha aplicat el criteri de calcular el sostre
teòric resultant de completar l’actual cos edificat en els sòls qualificats
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actualment de clau 15. És a dir, un exercici teòric d’omplir els grans
buits de sòl privat en coherència i continuïtat amb l’estructura
edificatòria de Puigmadrona.
Per fer-ho, s’han utilitzat dues vies: dibuixant una possible parcel·lació
coherent amb les preexistències i aplicant l’Ien 0,9m²st/m² sobre
aquestes, i per altra, calculant el sostre resultant d’aplicar unes
condicions d’edificació similars a les de l’entorn edificat (alineació a
vial, profunditat edificable de 13mt, alçada B+1). El resultat en
l’aplicació dels dos escenaris ha estat pràcticament el mateix, pel que
s’ha optat per la primera opció de càlcul a través de l’Ien, per tractarse d’un càlcul més objectiu.
Els resultats finals d’aquests càlculs són:
-

Sostre existent: 6.439m²

-

Sostre potencial en ampliacions directes d’edificacions existents:
1.865m².

-

Sostre de potencial creixement urbanístic: 1.457m²

Figura 32. Potencial de creixement vigent. Font: elaboració pròpia

Si sumem tots els sostres (existent i potencials) el resultant total és de
9.761m², el que donaria un índex d’edificabilitat net sobre els sòls
qualificats de clau 15 de Ien 0,76m²st/m²sl, i per tant, per sota del 0,9
que fixa el PGM.

Avanç de Pla
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DIRECTRIUS I CRITERIS D’ORDENACIÓ

- Dotació de caràcter i d’entitat al carrer central com a ‘carrer major’ a
de Puigmadrona

La present modificació puntual s’enfoca des de la mirada de la
regeneració urbana i la millora de les condicions de vida dels residents a
Pugimadrona. La necessitat de regular les condicions d’edificació de la
zona 15 i de revisió i reordenació de l’ordenació prevista en el
planejament vigent es plantegen des de la perspectiva de la millora de les
condicions urbanes, la dotació de serveis bàsics i la necessitat de
revitalització del barri.

- Creació d’un espai de trobada i concentració de serveis a l’entrada del
barri

La nova ordenació del sòls ha de respondre a la necessitat de
revitalitzar el barri, dotant-lo de serveis de proximitat i espais de trobada,
joc i lleure, que enforteixin la identitat i l’arrelament al barri, cobrint uns
serveis mínims d’ús quotidià per a la gent gran, els infants i les famílies.

- Definició de les condicions de millora i d’integració dels espais de
contacte amb el territori

En la mateixa línia, la regulació normativa proposada es focalitzarà en
la definició tipològica que respongui a les necessitats i la identitat del
barri, la millora del paisatge urbà i qualitat de l’edificació, i en l’endreça i
manteniment de les parcel·les; amb l’objectiu de garantir una bona
habitabilitat, i millorar la imatge i l’atracció del barri.
Amb aquests objectius, la nova ordenació i regulació urbanístiques es
fonamenta en dos principis bàsics: millorar i incrementar la
connectivitat de Puigmadrona amb el centre urbà i amb el territori, i
fomentar el valor de proximitat amb l’entorn natural i el paisatge.
A continuació es defineixen les directrius principals d’encaix general, de
millora urbana, i d’ordenació i regulació de les condicions urbanístiques
de Puigmadrona, que regiran la proposta de modificació de planejament
i que aborden els següents aspectes clau:
- Millora de la connectivitat amb el nucli del Papiol i amb el territori

- Creació d’un espai familiar i de gaudi de la natura al final del carrer, en
proximitat al corredor verd del torrent de Batzacs
- Definició de les condicions de millora del paisatge urbà, tant de
l’edificació com de l’espai lliure privat

> Qüestions d’encaix general
Els següents apartats formen part d'una reflexió al voltant de la millora
general del nucli de Puigmadrona. Cal citar però, que són unes directrius
no vinculants ni assumibles per la present modificació.

Millora de la connectivitat amb el nucli urbà
* Millora del camí d’accés rodat, Can Esteve de la Font
Arranjament del camí d’accés existent fins al nucli urbà, adequació del
paviment i ample del vial possibilitant el creuament de dos vehicles i el
pas d’un microbús.

- Foment dels valors de proximitat amb la natura
Avanç de Pla
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* Adequació de la via verda de Puigmadrona
Afavorir una possible futura connexió mitjançant un eix que amplifiqui la
connectivitat amb el nucli, oferint un nou recorregut a peu i en bicicleta,
a través de l’adequació d’una via verda que aprofita el traçat del camí
existent (tan sols manca últim tram fins a l’espai de ‘cua’ del barri de
Puigmadrona.

Incorporar en la regulació normativa les condicions específiques
derivades del darrer estudi de risc geològic (2017) en referència a la
perillositat per despreniments i per risc d’esllavissades.

Protecció i posta en valor l’entorn natural
* Reforç de la infraestructura verda multi‐escalar
Reforç del verd urbà com a millora de qualitat urbana i micro-connector
amb el territori, per crear una xarxa en continuïtat que reforci el valor de
proximitat a la infraestructura verda territorial.
Potenciar els àmbits d’accés a l’entorn natural, garantint la connectivitat
entre els camins i rutes de senderisme existents des del barri, per
fomentar el valor de posició respecte l’entorn natural.
* Posta en valor del paisatge productiu agrícola‐hortícola
Foment dels usos agrícoles familiars en els espais de contacte amb el
mosaic agrícola-forestal de l’entorn natural.

Protecció en front als riscos naturals

Figures 33 i 34. Imatges de l’estudi de Zonificació de la perillositat geològica de les àrees
urbanes del Papiol. Despreniments i esllavissades. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de

* Delimitació de l’àrea de gestió i protecció de riscos forestals
Regulació específica dels espais de contacte amb el sòl no urbanitzable
per garantir una bona gestió del bosc i la vegetació, minvant el risc
d’incendis per protecció dels habitatges existents.
* Previsió dels condicionats geotècnics derivats del risc geològic
Avanç de Pla
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> Directrius generals de millora urbana

Reforçar els valors del contacte amb el territori
* Endreça i regulació de les vores urbanes

Accessibilitat i estructura
* Configuració del nou ‘carrer major’ de Puigmadrona
Ordenar l’espai viari i les condicions d’urbanització del carrer central
amb criteris d’accessibilitat, endreçant i dimensionant adequadament
l’espai d’arribada i el cul-de-sac final, i de pacificació, amb plataforma
única i velocitat reduïda.
* Ordenació de l’aparcament, amb la creació d’un espai‐arbreda
d’aparcament i serveis a l’accés del poble
Endreçar l’aparcament existent al carrer creant un node a l’arribada al
poble, que doni els màxims serveis (aparcament, recollida
d’escombraries, punt verd, compostatge) amb el mínim impacte
paisatgístic. Minimitzant l’impacte a través de l’ús de la topografia i la
vegetació.

Morfologia i paisatge urbà
* Definició dels condicionants bàsics per millorar el paisatge urbà
Preservant les cobertes de teula àrab com a element més destacable (la
quinta façana), i establint criteris de millora paisatgística en les façanes
principals, així com les posteriors i mitgeres.

Regulació del perímetre urbà, la façana amb el territori. Les tanques i
espais privats ocupats per magatzems, coberts o patis mal endreçats, que
han de ser tractats com a elements d’integració paisatgística.
* Delimitació i regulació dels espais de contacte amb el territori
Revisió i reajust dels límits del règim de sòl en coherència amb la realitat
consolidada, i regulació dels espais no urbanitzables que no han quedat
inclosos dins l’àmbit de Parc natural. Aquests espais han de ser tractats
amb els condicionats adequats com a espais pre-Parc Natural en
coherència amb els criteris establerts al PEPNAT.

Donar serveis de proximitat (serveis i espais de lleure)
* Disposar d’un node de serveis a l’entrada del barri
Reservar un espai de trobada i sociabilització, amb una àrea de joc per
infants i centralització de serveis com: punt d’informació, recollida
d’escombraries, aparcament, etc, com a node de serveis del barri.
* Espai de descans i gaudi a la porta al corredor Batzacs
Habilitar una zona verda com a espai de descans, contemplació i gaudi del
paisatge, i un espai d’estada i lleure en família. I potenciar des d’aquest
espai, la informació i accés a les rutes del territori.

* Adequació i millora dels serveis urbans
Garantir la dotació de serveis bàsics urbans a totes les parcel·les de zona
15, establint criteris d’ordenació i integració per minimitzar l’impacte
dels serveis vistos i el cablejat elèctric.
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> Directrius generals d’ordenació

Revisió de la delimitació del règim i qualificació del sòl

Definició d’una nova ordenació d’accés i final del barri

* Revisar i reajustar els límits de la classificació del sòl tenint en
compte les preexistències

* Ordenar l’àmbit d’accés al barri amb un espai urbà de referència

Ajustar el límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable en reconeixement
a les preexistències, valors i potencials del sòl.
* Revisar la delimitació de la zona 15 tenint en compte les
afectacions urbanístiques
Redefinir els límits de la zona 15 en funció dels espais no edificables per
afectació de línia elèctrica, dels límits consolidats, i el possible potencial
de creixement.

Delimitar un o varis polígons d’actuació que ordenin la continuïtat de la
façana de l’eix central amb una nova edificabilitat adequada a la
volumetria del barri, i permetin la cessió de sòls públics per a crear un
espai de referència a l’accés del nucli: plaça i àrea de jocs, casal social i
aparcament.
* Ordenar l’espai final del nucli potenciant la relació amb el territori
Resoldre el final del carrer central amb un espai giratori amb dimensió
suficient per permetre el gir d’un microbús, que reculli l’accés a la nova
via verda de Puigmadrona, i habilitar un espai de lleure (en SNU) per al
gaudi de la natura i el paisatge (àrea d’estada, zona pícnic, espai
familiar...).

Figura 36. Nodes d’accés i final del barri. Font: AMB
Figura 35. Àmbits de revisió de la delimitació del règim de sòl. Font: AMB
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Estratègies per al tractament dels sòls públics

Construcció de la nova regulació de l’edificació (zona 15)

* Incloure les zones verdes urbanes en polígons d’actuació

* Definir una estructura parcel·laria amb identitat

Incloure les zones verdes amb possibles usos urbans en polígons
d’actuació que permetin l’adquisició dels sòls per cessió gratuïta. La
reserva per a zones verdes urbanes hauran de donar compliment als
estàndards mínims que estableix la llei per al conjunt del nucli, en
compliment de l'article 65.3 del TRLUC o l’article 100.1 segons
correspongui.

Definir les condicions de nova parcel·lació i possible agrupacions de les
existents, i de longitud màxima de façana, en vistes a configurar una
morfologia que atorgui cert valor d’identitat al nucli.

La resta de sòls de sistema d’espais lliures, es podran passar a règim de
sòl no urbanitzable, sense minvar el còmput total d’espais lliures.
D’aquesta manera el que es proposa és caracteritzar els sòls destinats a
sistema d’espais lliures amb funcions ambientals i paisatgístiques que
quedarien en règim de sòl no urbanitzable, i els sòls destinats a espais
lliures urbans (zones verdes) que es mantindrien en sòl urbà.
* Desclassificar les zones verdes amb usos de gaudi del territori
Passar a règim de sòl no urbanitzable, les zones verdes que tindran un ús
de baixa intensitat, vinculat al gaudi del territori, mantenint el còmput
total del sistema, minorant l’especulació en el valor del sòl, i incorporant
les restriccions d’urbanització adequades al seu ús.

* Potenciar les característiques tipològiques del nucli
Fomentar l’ordenació amb alineació a vial com a sistema original dels
creixements de nuclis lineals, mantenir el paisatge de cobertes de teula
com a característica bàsica, i ordenar les alçades màximes reguladores
tenint en compte la topografia i les relacions visuals.

Definició de les condicions d’integració i millora paisatgística
* Regular les condicions d’endreça i manteniment dels sòls lliures
privats
Regular les condicions d’edificació de cossos auxiliars i endreça,
manteniment, vegetació i urbanització, dels patis de parcel·la i espais
lliures privats.

* Reforçar l’accessibilitat als equipaments i serveis bàsics

* Regular les condicions de qualitat i d’integració dels espai pre‐parc

En tractar-se d’un nucli urbà de petites dimensions i desvinculat de la
trama urbana, Puigmadrona no disposa de cap equipament ni de reserves
per a equipaments públics, ja que la escassa crítica fa inviable el seu
manteniment. Serà fonamental per tant, garantir una millor accessibilitat
als equipaments i serveis que es localitzen al nucli del Papiol, amb
actuacions sobre el camí de Can Esteve de la Font, que és l’eix d’unió.

Regular els sòls no urbanitzables de contacte entre el nucli urbà i l’espai
protegit del PN de Collserola, amb condicions d’integració del paisatge i
protecció dels valors naturals, en coherència amb l’espai pre-parc definit
pel PEPNAT.
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Figura 37. Imatge aèria de Puigmadrona. Font: Google Earth Pro
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> Criteris particulars d’ordenació i regulació urbanística

Criteris de revisió en la delimitació del sòl urbà
Tenint en compte la localització de Puigmadrona enmig de l’entorn
natural i en contacte amb espais d’alt valor com és el cas del Parc natural
de la serra de Collserola, es considera convenient la revisió de l’actual
delimitació del sòl urbà en coherència amb les preexistències de
parcel·lació, edificació, i usos del sòl, amb l’objectiu de minimitzar
l’impacte ambiental del nucli, reduint la superfície dels sòl urbà.
Els criteris a tenir en compte per a una nova delimitació del sòl urbà són:
-

Reajust de la delimitació de la zona 15 i de la classificació del sòl
als límits actuals de parcel·la, tanques i murs existents.

-

Reconeixement de la realitat i adaptació del límit se zona 15
desprogramant zones destinades a usos agrícoles o primaris.

-

Creació de noves zones 15 en polígons contigus a la trama
existent.

-

Reordenació de la zonificació buscant la compacitat del nucli tot
evitant peces discontinues.

-

Reprogramació estratègica dels verds en pro de la connectivitat
ambiental i el gaudi social.
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Criteris de reordenació de la zona 15 i de regulació de l’edificabilitat
Un dels objectius d’aquesta MPGM és el de reordenar els sòls privats amb
potencial edificatori de manera que, juntament amb la revisió dels
sistemes públics, es configuri un nucli urbà acotat i endreçat, que guanyi
en qualitat i funcionalitat dels espais públics.

regulació i només en el cas de finques no edificades) de 0,9m²st/m²sl, i
que es tracta d’un entorn d’especial interès natural, es plantegen diverses
alternatives:

Regulació de l’edificabilitat:

Amb aquests objectius i per tal de garantir la viabilitat tècnica i
econòmica de les propostes, els criteris per la reordenació de la zona 15
que es plantegen són els següents:

a) Aplicació de l’Ien de 0,9m²st/m²sl sobre els nous sòls de zona 15, un
cop reordenat el sector i revisada la delimitació del sòl urbà per tal
d’acotar-lo el màxim possible.

Reordenació de la zona 15:

b) Limitar la edificabilitat màxima al potencial urbanístic actual (en
aplicació del PGM vigent) i reordenar aquest sostre sobre els nous sòls
qualificats de zona 15.

-

Generar una nova imatge a l’entrada del nucli endreçant els
serveis i donant major qualitat a l’espai públic, disposant d’un nou
espai de trobada, d’oci i de lloc de referència.

-

Endreçar els nous aprofitaments completant el tronc edificat de
Puigmadrona, mantenint la seva estructura general i varietat
tipològica.

-

Preservar els sòls amb afectació de les línies elèctriques lliures
d’edificació.

Preservar a tocar dels connectors ambientals d’especial protecció com
el torrent de Batzacs i els sòls amb pendents topogràfiques més
accentuades.
-

Mantenir en mesura del possible, les parcel·les consolidades i
amb edificacions legalment implantades.

Aquesta opció suposa la limitació del sostre màxim edificable a l’actual
potencial que resulta de l’aplicació de les actuals condicions
urbanístiques i per tant, sense que es produeixi increment de sostre o
de nombre d’habitatges en la reordenació dels sòls.
Els resultats d’aquestes dues opcions s’analitzaran en el plantejament de
les diferents alternatives d’ordenació, tant des del punt de vista de
l’ordenació urbanística com de l’ambiental.
S’ha de dir que en la configuració actual de Puigmadrona,
majoritàriament trobem parcel·les amb un índex d’edificabilitat net (Ien)
per sota del 0,9 degut a que es tracta de parcel·les amb jardí o amb un
considerable espai lliure de parcel·la. Per tant, en cap cas el sostre màxim
proposat serà superior al resultant d’aplicar un Ien de 0,9m²st/m²sl, i es
procurarà per ajustar l’edificabilitat dels sòls que es reordenen a la
mitjana existent en parcel·les de similar configuració.

Pel que fa a la regulació de l’edificabilitat màxima de Puigmadrona, tenint
en compte que es tracta de sòls qualificats de zona de conservació de
l’estructura urbana i edificatòria (clau 15) per a la que el PGM determina
una edificabilitat màxima genèrica (mentre no hi hagi un Pla especial de
Avanç de Pla
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Aquestes reserves de zona verda han de garantir la cobertura
qualitativa, és a dir, de funcions i serveis, i la cobertura quantitativa,
és dir, el compliment dels estàndards mínims que exigeix la llei
d’urbanisme per als creixements residencials.

Figura 38. Índex d'Edificabilitat Net. Font: Elaboració pròpia
Figura 39. Índex d'Edificabilitat Net. Font: Elaboració pròpia

Criteris de reordenació
d’estàndards

dels

espais

lliures

i

compliment

Amb aquesta finalitat es planteja el paral·lelisme de requisits per a
nous desenvolupaments residencials, aplicant els estàndards mínims
que es determinen en l’article 65.3 o el 100.1 del Text refós de la llei
d’urbanisme, segons correspongui.
Reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics:

Per a la reordenació dels espais lliures, a més de les directrius exposades
sobre el destí i funcionalitat de les zones verdes, es tenen en consideració
els següents criteris que han de garantir el compliment dels estàndards
mínims determinats pel TRLU.
Sistema d’espais lliures:
-

Manteniment de zones verdes en sòl urbà donant cobertura a les
funcions lúdiques i socials dels espais lliures en l’àmbit urbà.

Avanç de Pla

20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim
del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística.
-

La localització de les zones verdes urbanes tal i com s’ha exposat
en l’apartat de directrius, es centraran en dos àmbits: la
configuració d’un espai plaça de referència a l’entrada del nucli, i
un segon espai d’estada natura i paisatge, a la part final, en
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contacte amb els espais de més valor paisatgístic del torrent de
Batzacs.
-

Manteniment del còmput global del sistema d’espais lliures
(zones verdes urbanes i sistema d’espais lliures en sòl no
urbanitzable), de manera que no hi hagi pèrdua en la superfície
d’espais lliures en favor de la connectivitat ambiental.

En aquest sentit es recorda que la reserva d’espais lliures prevista en
el planejament vigent és de 7.002m², pel que en les alternatives
d’ordenació que es plantegen, el còmput total entre zones verdes i
sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable proposats, igualen o
superen aquesta superfície.

Sistema viari:
La qualitat de l’espai públic de Puigmadrona, principalment focalitzat en
el carrer que dona accés als habitatges, és un reclam generalitzat dels
residents al nucli urbà.

-

-

Reserva d’aparcament:
Si com hem vist en la diagnosi ciutadana, el 59% de la gent enquestada
aparca al carrer per manca de disponibilitat d’espai en la parcel·la, es
calcula que es necessita un espai d’aparcament amb cabuda per a unes 15
o 20 places.
Les diferents alternatives d’ordenació per tant, preveuran una reserva
d’espai viari destinat a l’aparcament dels residents de Puigmadrona que
no tenen possibilitat d’aparcar en la parcel·la.
Es procurarà per a que aquesta reserva viaria tingui el mínim impacte
visual, ambiental i funcional possible. Per això, es consideraran els
següents criteris:
-

Ordenar l’aparcament en un espai específic que no interfereixi
amb la mobilitat d’accés als habitatges i la qualitat de l’espai
públic.

-

Preveure una reserva d’aparcament que permeti alliberar el
carrer principal de vehicles aparcats.

La nova reserva d’aparcament en superfície es localitzarà en
l’àmbit d’arribada al nucli per tal de reduir en mesura del
possible, la circulació de vehicles pel carrer principal de
Puigmadrona.

-

Configurar un nou cul-de-sac al final del carrer principal que
compleixi amb les condicions d’accessibilitat i radis de gir fixades
per la normativa de bombers.

Localitzar l’aparcament de manera que tingui el mínim impacte
visual possible sobre la imatge del nucli i dels espais públics
principals.

-

Minimitzar l’impacte paisatgístic i ambiental de l’aparcament
posant mesures en la regulació normativa referides als tipus de
paviments permesos, la vegetació i la intensitat lumínica.

Les principals deficiències són la qualitat de la urbanització, la presència
de vehicles aparcats en un carrer que no té pràcticament espai per als
vianants, i la configuració en cul-de-sac sense espai suficient per
maniobrar. Per donar solució a aquestes qüestions, els criteris per a la
reordenació del sistema viaria són els següents:
-

configuració en plataforma única per millorar les condicions
d’accessibilitat i seguretat, l’ordenació del sistema d’enllumenat
públic i cablejat elèctric, o l’adequació de la intensitat lumínica
per evitar excessos molestos (segons diagnosi ciutadana).

Afegir a la regulació urbanística condicionants de qualitat del
projecte d’urbanització del carrer de Puigmadrona, com la
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Criteris per a la definició del tipus d’ordenació

Criteris per a la definició de les alçades, ocupació i fondàries

El nucli de Puigmadrona s’ha anat configurant tant amb tipologies
d’edificació aïllada com entre mitgeres i alineació a vial. S'ha identificat
una categoria específica, "parellada en parcel·la interior" per la situació
concreta de dues parcel·les que actualment tenen accés per una tercera
parcel·la (d'ús industrial) que sí dona a vial.

Les alçades dels volums principals a vial es poden observar en el plànol
corresponent a la figura 40.

Tal i com es pot observar al plànol següent (figura 39), de les 28
parcel·les, 12 tenen edificacions amb alineació a vial representant un
43%. Altres 9 tenen edificacions aïllades (32%) i 5 parcel·les, un 18%,
tenen edificacions entre mitgeres. El cas excepcional de les 2 parcel·les
interiors amb edificacions parellades, representen un 7% del total.
Veient que no hi ha homogeneïtat pel que fa a la tipologia edificatòria de
Puigmadrona, l’ordenació detallada que es plantegi, podrà respondre a
qualsevol d’aquestes tipologies.

De les 28 parcel·les, 16 són d'una única planta (planta baixa), però s'ha de
tenir en compte que dues d'aquestes parcel·les són les que anteriorment
definíem com "parcel·les interiors". Aquestes 16 parcel·les amb
edificacions d'una única planta representen el 57% del total.
De planta baixa més planta pis trobem 9 parcel·les, que representen el
32%, i finalment existeixen 3 parcel·les amb planta baixa més dos plantes
pis, el que sumen un 11%.
Si calculem la mitjana d'alçades en tot l'àmbit, aquesta és de 1,54 plantes.
Per tal de trobar un equilibri entre la realitat consolidada del teixit
edificat de Puigmadrona i la voluntat d’acotar l’àmbit urbà per la seva
situació immersa en un entorn natural protegit, es proposa limitar
l’alçada màxima reguladora a planta baixa i pis.
D’aquesta manera la materialització del sostre potencial es durà a terme
amb tipologies de teixit que consumeixin menys sòl.

Figura 40. Tipus d'ordenació de l'edificació. Font: Elaboració pròpia
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Com a conclusió, la nova regulació proposada contemplarà una ocupació
màxima de parcel·la al voltant del 50%, que caldrà concretar en les
properes fases de redacció del document.

Figura 41. Alçada principal a vial per parcel·les. Font: Elaboració pròpia

Referent a l'ocupació de parcel·la s'ha analitzat des de dues perspectives:
ocupació de parcel·la per als cossos principals i ocupació per volums
secundaris.
Respecte als cossos principals (figura 41) 8 parcel·les estan per sota del
25% d'ocupació, altres 8 parcel·les tenen una ocupació entre el 25,1 i el
50% i finalment 12 parcel·les tenen una ocupació superior al 50,1%.
Així, el 43% tenen una ocupació de la parcel·la amb volums principals de
més del 50%, mentre que un 28,5% i un altre 28,5% són de parcel·les amb
ocupacions inferiors al 50 i al 25% respectivament.
Actualment, la mitjana d'ocupació de cossos principals per parcel·la és del
45,5%.

Figura 42. Ocupació de parcel·la per als cossos principals. Font: Elaboració pròpia

Finalment, pel que respecta a l'ocupació de parcel·la per volums auxiliars,
trobem en total 8 parcel·les en aquesta categoria. Les 20 parcel·les
restant només tenen edificats cossos principals amb sostre residencial.
D'aquestes 8 parcel·les, 5 tenen una ocupació inferior al 10%, el que
representa el 18% del conjunt de l'àmbit. Dues parcel·les tenen una
ocupació amb volums secundaris entre el 10,1 i el 20% (un 7% del total
de parcel·les) i finalment només 1 parcel·la té una ocupació superior al
20%, el que representa un 3,5% del total.
La nova regulació proposada definirà l’ocupació màxima de parcel·la
incloent els volums auxiliars, així com les condicions d’edificació
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referides als volums que es puguin situar en l’espai lliure de parcel·la de
manera independent al cos principal.
Per a aquests volums auxiliars, l’alçada màxima serà d’una sola planta i
un màxim de 3 metres d’alçada.

Figura 43. Ocupació de parcel·la per als volums secundaris. Font: Elaboració pròpia
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PROPOSTA D’ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ
A continuació es presenten les tres alternatives d’ordenació plantejades
en base als criteris exposats, que presenten opcions diverses a avaluar
sobre els aspectes següents:
Sistema d’espais lliures: la configuració de la plaça a l’entrada del nucli,
l’ordenació de la zona verda al final del carrer principal, i la delimitació
dels sòls que passaran a sistema d’espais lliures en règim de sòl no
urbanitzable.
Sistema viari: localització i ordenació de l’aparcament viari, organització
de la circulació viaria i formalització del giratori al final del carrer
principal.
Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat: posicionament de les noves
parcel·les i edificacions, i edificabilitat màxima prevista.
Condicionants de viabilitat tècnica i econòmica: càrregues
d’urbanització d’espais públics associades, afectacions, càrregues de
trasllat de l’estació transformadora, o altres.
Impacte ambiental: tot i que els aspectes ambientals de les alternatives
plantejades es valoren en el document d’avaluació ambiental que
acompanya aquesta MPGM, per les particularitats de Puigmadrona i el
l’entorn natural on es troba, es considera adequat avaluar també des del
punt de vista urbanístic, l’impacte que tindran les tres alternatives
planejades. En aquest sentit es consideren com a factors clau, la reducció
de l’àmbit de sòl urbà com a conseqüència de la nova delimitació de la
zona 15 i del canvi de règim de sòl dels espais lliures, el sostre resultant
de l’ordenació proposada i el potencial màxim d’habitatges previstos.

Avanç de Pla
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Alternativa 1
Sistema d’espais lliures:
L'alternativa 1 presenta una plaça a l'entrada que queda recollida per la
proposta d'implantació de nova zona 15. Al final del carrer principal
també es situen dues peces de zona verda a banda i banda on culmina
l'àmbit. Per tant, la peça final passa a ser classificada com a Sòl No
Urbanitzable.
Es passen a sistemes d'espais lliures en sòl no urbanitzable part dels
darreres de les parcel·les de l'accés sud, ja que es considera més adient
pel que fa a l'ús actual i la funció ambiental d'aquests sòls. Aquests espais
actualment contenen usos de magatzems agrícoles i primaris.
Així mateix, passa també en aquesta alternativa a sòl no urbanitzable la
zona nord-est d'afectació per la línia elèctrica.
Sistema viari:
La nova plaça a l'entrada està rodejada per un nou vial que permet el gir
i l'accés als sòls privats.
El vial principal té accés fins al final del nucli i pocs metres abans, en
contacte amb les edificacions preexistents, s'ha situat un cul de sac de radi
12,5m.
L'aparcament, que podria tenir una cabuda per a unes 22 places, es troba
a l'inici de l'àmbit, a banda i banda del vial d'accés principal, per facilitar
l'accés des del mateix a peu.
Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:

Al final del nucli, també es preveu l'ampliació de la zona residencial 15
que juntament amb els terrenys previs a l'afectació per la línia elèctrica
acabaria de completar el tram final del nucli.
Condicionants de viabilitat tècnica i econòmica:
Les càrregues urbanístiques associades en aquesta alternativa d’ordenació són:

-

Necessari trasllat de l’estació transformadora

-

Obertura i urbanització de nous vials de circulació

-

Adequació i urbanització de l’aparcament

-

Adequació i urbanització del giratori al final del carrer principal

-

Cessió i urbanització de les zones verdes urbanes.

Impacte ambiental:
Aquesta alternativa planteja una nova delimitació del règim de sòl que
suposa una reducció del 22% respecte l’actual sòl urbà.
Aquesta alternativa planteja el sostre màxim calculat en base a l’aplicació
de l'índex d’edificabilitat net Ien 0,9m²sl/m²st sobre les noves parcel·les
resultants de la proposta d’ordenació. D’aquesta manera en resulta un
sostre màxim de nova implantació de de 2.692m², i per tant, per sobre el
teòric potencial urbanístic de 1.457m², calculat sobre l’ordenació vigent
tal i com s’exposa en el capítol de l’Aproximació urbanística. En
conseqüència també s’incrementa el nombre màxim d’habitatges que es
situa en 22 nous habitatges.

La nova edificabilitat es preveu a l'accés, a banda i banda del vial
principal, així com fent front a la nova plaça en continuïtat amb la trama
existent i accés des del nou vial citat anteriorment.
Avanç de Pla
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MPGM Puigmadrona ‐ Alternativa 1
Total àmbit
22.758,00 m²
SEGONS PGM
SISTEMES
espais lliures
viari

17.805,00 m²

SEGONS Proposta MPGM

clau 6
clau 5b

ZONES
conservació de
l'estrucutra urbana i edif

Alternativa 1

9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24
12.924,00 m² 57%

clau 15

12.924,00

SISTEMES
espais lliures
viari

6.371,00 m² 36%
2.362,00
4.009,00

clau 6
clau 5b

ZONES

11.434,00 m² 64%

conservació de l'estrucutra urbana i edclau 15
zona 15 en nous PA
clau 15

8.442,00
2.992,00

potencial
4.953,00 m²

SNU
total sistemes en SU + SNU

Ien
0,64
8.304,00 m²
existent (amb magatze
6.439
1.865
ampliacions directes

EDIFICABILITAT
sostre nova implantació
sostre existent

312,76 m²

Ien

0,96
0,90

Total
existents

31

Nº HABITATGES

31

10.996,80 m²
2.692,80
6.439,00

ampliacions directes

Nº HABITATGES

22%

7.315,00 m²

escreix

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

Reducció del sòl urbà

increment de sostre
2.693
s'aplica Ien 0,9 sobre PA zona 15
es supera el pontencial teòric

1.865,00

Total
existents

53

nous hab. 120m²/

22

increment d'habitatges

22

31

Compliment de cessions mínimes de sistemes en sòl urbà segons art. 65.3 i 100.1 TRLU
Àmbit en sòl urbà

17.805,00 m²

Sostre existent total

6.439,00 m²

Sostre ampliacions

1.865,00 m²

Sostre potencial en PA

2.692,80 m²

Total de sostre àmbit

10.996,80 m²

Reserves de zones verdes:
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10% de l'àmbit

1.780,50 m²

20m²sl/100m²st

2.199,36 m² 162,64 m² escreix
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Alternativa 2

Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:

Sistema d’espais lliures:

La nova edificabilitat es preveu tant a l'entrada com al final del nucli. Per
una banda es proposa la creació d'una nova peça clau 15 a l'accés nordest del nucli, en continuïtat amb la trama urbana existent, així com en la
vessant sud a l'entrada al nucli.

En aquesta segona alternativa es planteja una zona verda a l'entrada nord
del nucli en contacte amb els espais oberts. En aquest cas, les noves
arquitectures no recullen l’espai de plaça, ja que es crea un sol front
edificable.
Al final del nucli, es crea una gran peça d'espai lliure en connexió amb el
torrent del Batzac, i una altra peça més petita entre el radi de gir del cul
de sac i les edificacions, de caràcter més urbà.
Les parts posteriors de les parcel·les sud des de l'accés, passen a formar
part del sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable, mantenint dins de
zona 15 totes les construccions auxiliars. Així mateix, la part nord-est del
nucli es torna a classificar com a SNU però en aquest cas de forma més
longitudinal, de nou per l'afectació de les línies elèctriques però també
per pendents i proximitat a la part nord del torrent.
Sistema viari:
La zona d'aparcament, amb cabuda per a unes 20 places, es situa a la
banda nord-est de l'àmbit, definint el límit de la zona verda de l'entrada.
En aquesta alternativa la zona d’aparcament es situa en el punt d’accés al
nucli, formant una bossa independent a la circulació del vial principal.
Aquesta opció requereix d’un major esforç pel que fa a la integració
paisatgística de l’aparcament ja que tindria una important presència
sobre la plaça i la percepció de l’arribada al nucli.
El vial principal acaba en un cul de sac de radi 12,5m en compliment amb
la normativa d'accessibilitat per bombers.

Avanç de Pla

També es proposa ampliar la zona 15 a la vessant nord del final del nucli,
consolidant i completant la trama urbana fins arribar al límit d'afectació
de les línies elèctriques.
Condicionants de viabilitat tècnica i econòmica:
Les càrregues urbanístiques associades en aquesta alternativa
d’ordenació són:
-

Necessari trasllat de l’estació transformadora

-

Adequació i urbanització de l’aparcament

-

Adequació i urbanització del giratori al final del carrer

-

Cessió i urbanització de les zones verdes urbanes.

Impacte ambiental:
Aquesta alternativa planteja una nova delimitació del règim de sòl que
suposa una reducció del 17% respecte l’actual sòl urbà.
El sostre màxim es calcula en base a l’aplicació de l’Ien 0,9m²sl/m²st
sobre les noves parcel·les resultants de la proposta d’ordenació.
D’aquesta manera en resulta un sostre màxim de nova implantació de de
2.963m², i per tant, per sobre el teòric potencial urbanístic de 1.457m²,
calculat sobre l’ordenació vigent tal i com s’exposa en el capítol de
l’Aproximació urbanística. En conseqüència també s’incrementa el
nombre màxim d’habitatges que es situa en 25 nous habitatges.
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MPGM Puigmadrona ‐ Alternativa 2
Total àmbit
22.758,00 m²
SEGONS PGM
SISTEMES
espais lliures
viari

18.914,00 m²

SEGONS Proposta MPGM
9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24

clau 6
clau 5b

12.924,00 m² 57%

ZONES
conservació de
l'estrucutra urbana i edif

Alternativa 2

clau 15

12.924,00

SISTEMES
espais lliures
viari

clau 6
clau 5b

ZONES
conservació de l'estrucutra urb. clau 15
zona 15 en nous PA
clau 15

6.510,00 m²
3.215,00
3.295,00

34%

12.404,00 m²

66%

9.112,00
3.292,00

potencial
3.844,00 m²

SNU

escreix

Nº HABITATGES

Ien

existent (amb maga

6.439

EDIFICABILITAT
sostre nova implantació
sostre existent

ampliacions direct

1.865

ampliacions directes

Total
existents

0,64

8.304,00 m²

31
31

Nº HABITATGES

17%

7.059,00 m²

total sistemes en SU + SNU

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

Reducció del sòl urbà

56,76 m²

Ien

0,91
0,90

11.266,80 m²
2.962,80
6.439,00

increment de sostre
2.963
s'aplica Ien 0,9 sobre PA zona 15
es supera el pontencial teòric

1.865,00

Total
existents
potencial 120m

56
31

increment d'habitatges

25

25

Compliment de cessions mínimes de sistemes en sòl urbà segons art. 65.3 i 100.1 TRLU
Àmbit en sòl urbà

18.914,00 m²

Sostre existent total

6.439,00 m²

Sostre ampliacions

1.865,00 m²

Sostre potencial en PA

2.962,80 m²

Total de sostre àmbit

11.266,80 m²

Reserves de zones verdes:

Avanç de Pla

10% de l'àmbit

1.891,40 m²

20m²sl/100m²st

2.253,36 m²

961,64 m² escreix
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Alternativa 3
Sistema d’espais lliures:
La tercera alternativa presenta una nova plaça qualificada de zona verda
a l'entrada del nucli, amb caràcter de plaça protegida i recollida per
l'ordenació de les noves peces edificatòries que li donen façana.
El giratori al final del carrer de Puigmadrona es preveu com a espai viari
que dona façana a l’àmbit edificable, tancant l’illa de cases. D’aquesta
manera, els espais lliures al final del nucli es distribueixen amb una zona
verda urbana a la banda sud on els pendents són més suaus, deixant els
espais lliures de la banda nord en règim de sòl no urbanitzable.
De la mateixa manera que en l'alternativa 1, les parts posteriors de les
parcel·les de la vessant sud a l'accés del nucli passen a tenir règim de sòl
no urbanitzable per tal de mantenir l’actual naturalesa dels sòls com a
espais oberts.
També es proposa la desclassificació dels sòls a la banda nord-est afectats
pel pas de la línia elèctrica, i per tant, no edificables, que passaran a
formar part del sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable.
Finalment, es proposa el manteniment de l’actual estació transformadora
que podria quedar en règim de sòl no urbanitzable, minimitzant
d’aquesta manera les càrregues econòmiques associades a la
transformació.

Sistema viari:
La configuració del nou sistema viari de l'alternativa 3 proposa la creació
d'un vial que envolta la nova plaça de l'entrada. Aquest incorpora al
Avanç de Pla

voltant d'unes 20 places d'aparcament i permet l'accés als nous sòls
privats.
De la mateixa manera, aquest nou vial ofereix la possibilitat de girar en
aquest punt. Això descongestionaria el nucli de vehicles privats, evitant
que gran part hagin de fer ús del cul de sac disposat al final del mateix.
Igualment es manté el radi de gir de 12,5m al cul de sac al final del nucli,
en compliment amb les mesures d'accessibilitat per a bombers.
Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:
La reordenació de la zona 15 pretén completar els dos fronts del vial
principal, a l’hora que generar una nova façana a l’entrada del nucli que
acompanyi i reculli l’espai plaça.
Pel que fa a l’edificabilitat màxima prevista, es planeja la reordenació del
potencial actual que atorga el planejament vigent en aplicació de les
condicions d’edificació de la zona 15.
Per al càlcul del potencial urbanístic, tal i com s’ha exposat en l’apartat
d’Aproximació urbanística, s’ha comptabilitzat el possible potencial teòric
(si no fos una clau 15) sobre l’ordenació vigent. Aquest potencial és el que
s’ha considerat com a sostre màxim a reordenar mitjançant la
corresponent cessió de sistemes i d’aprofitament mig.
Aquest potencial urbanístic que es reordena es troba en una forquilla
d’entre 1.457m² i 1.744m² que caldrà concretar en funció de les
edificacions afectades.
D’aquest sostre màxim en resulta una edificabilitat neta per parcel·la
d’entre 0,54 i 0,64 m²st/m²sl, i per tant inferior a la del 0,9 m²st/m²sl que
indica com a referència el Pla general metropolità.
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Condicionants de viabilitat tècnica i econòmica
Les càrregues urbanístiques associades en aquesta alternativa
d’ordenació són:
-

Adequació i urbanització del nou vial de distribució que incorpora
l’aparcament

-

Adequació i urbanització del giratori al final del carrer

-

Cessió i urbanització de les zones verdes urbanes.

Impacte ambiental:
Aquesta alternativa planteja una nova delimitació del règim de sòl que
suposa una reducció del 22% respecte l’actual sòl urbà.
Pel que fa al sostre, planteja la reordenació del potencial urbanístic
calculat de 1.457m² i possibles habitatges afectats, sense generar nous
increments ni en sostre ni en nombre d’habitatges.

Avanç de Pla
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MPGM Puigmadrona ‐ Alternativa 3
Total àmbit
22.758,00 m²
SEGONS PGM
SISTEMES
espais lliures
viari

17.731,00 m²

SEGONS Proposta MPGM

clau 6
clau 5b

9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24
12.924,00 m² 57%

ZONES
conservació de
l'estrucutra urbana i edif

Alternativa 3

clau 15

12.924,00

SISTEMES
espais lliures
viari

6.536,00 m² 37%
3.023,00
3.513,00

clau 6
clau 5b

ZONES

11.195,00 m² 63%

conservació de l'estrucutra urb. clau 15
zona 15 en nous PA
clau 15

8.482,00
2.713,00
5.027,00 m²

SNU
total sistemes en SU + SNU

8.050,00 m²

escreix

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

Nº HABITATGES

Ien
0,76
9.761,00 m²
potencial nous h
1.457
6.439
existent (amb ma

EDIFICABILITAT
sostre de nova implantació
sostre existent

ampliacions dire

ampliacions directes

Total
existents

1.865
31

Nº HABITATGES

31

1.047,76 m²

Ien

0,87
0,54

Reducció del sòl urbà

22%

mirar si la clau de SNU admet granges
o magatzems per no quedar fora
d'ordenació

9.761,00 m²
1.457,00
6.439,00

sostre nova implantació 1.457
reordenació de teòric potencial actua

1.865,00

Total
existents

43
31

12
implantació de nous habi
resultants del teòric potencial actual

Compliment de cessions mínimes de sistemes en sòl urbà segons art. 65.3 TRLU
Àmbit en sòl urbà

17.731,00 m²

Sostre existent total

6.439,00 m²

Sostre ampliacions

1.865,00 m²

Sostre potencial en PA

1.457,00 m²

Total de sostre àmbit

9.761,00 m²

Reserves de zones verdes:

Avanç de Pla

10% de l'àmbit

1.773,10 m²

20m²sl/100m²st

1.952,20 m² 1.070,80 m² escreix
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Alternativa 4_ proposta d’ordenació escollida
En aquesta alternativa es planteja un major equilibri entre els objectius
de millora urbana i l’adequació de l’ordenació a l’entorn natural,
minimitzant l’ocupació del sòl i les possibles afectacions al medi natural.

la imatge i qualitat urbana d’aquest àmbit, amb la mínima ocupació dels
sòls.
La posició i ordenació de les zones verdes pretén donar caràcter i qualitat
urbana a l’eix estructural, endreçant els sòls urbans del ‘cap’ i la ‘cua’ del
tronc central de Puigmadrona de manera que es generen espais públics
adaptats a la topografia i a les qualitats de l’entorn.
L’espai del ‘cap’, l’accés al nucli, es disposa mirant cap al Puigmadrona
com a fita territorial de referència, es situa just a la cruïlla entre el carrer
Puigmadrona que dona a accés als habitatges i el camí que s’endinsa cap
a Collserola, molt freqüentat pels veïns i veïnes del Papiol. En aquest
àmbit, la nova plaça juntament amb la reserva d’un espai de serveis a
l’altra banda del carrer (aparcament, estació transformadora, recollida
escombraries, etc), s’endrecen els principals serveis públics del nucli.
D’aquesta manera s’aconsegueix també ordenar i agrupar en un únic
àmbit, els serveis i sistemes tècnics bàsic necessaris, mantenint l’actual
estació transformació i per tant eliminant possibles càrregues de trasllat.

Sistema d’espais lliures:
Es manté la voluntat de disposar d’un espai públic d’accés al nucli, i
d’endreçar les àrees de servei a l’entrada (aparcament, recollida
d’escombraries, estació transformadora, etc.), però amb un caràcter més
paisatgístic i integrat amb l’entorn.
La plaça a l’entrada del nucli ha d’esdevenir l’espai públic de trobada, de
joc i de contemplació del paisatge amb el pic de Puigmadrona com a teló
de fons. La posició de les noves edificacions traient el cap sobre aquest
espai permeten crear una nova ordenació a l’entrada del nucli, millorant
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A l’altre extrem del carrer, els espais públics s’endrecen creant un nou
giratori vial que garanteix el compliment dels criteris de seguretat i
accessibilitat, i a continuació, una zona verda a tocar del torrent de
Batzacs i amb vistes al nucli del Papiol. L’objectiu de l’ordenació d’aquest
àmbit és el d’adequar els usos del sòl a les característiques topogràfiques
i de proximitat als espais naturals de major interès, disposant d’un espai
públic de contacte amb la natura, de trobada familiar, o de contemplació
i gaudi del paisatge. Una zona verda per tant, integrada amb l’entorn, amb
un marcat caràcter paisatgístic, on la urbanització i les activitats
previstes, hauran de respondre a criteris de sostenibilitat i baixa
intervenció.
La resta d’espais lliures situats a la banda nord del tronc central de
Puigmadrona que actualment es troben en sòl urbà, passaran a formar
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part del sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable, garantint així la
preservació dels valors naturals i paisatgístics, minimitzant l’extensió del
sòl urbà.
També les parts posteriors de les parcel·les de la banda sud-est del tronc,
passen a sumar-se als espais lliures del sòl no urbanitzable per tal de
mantenir l’actual naturalesa dels sòls com a espais oberts.

L’aparcament a l’entrada i el giratori al final del carrer compliment les
mesures d’accessibilitat de bombers, descongestionaria de vehicles el
tronc central, que s’utilitzaria principalment per donar accés als
habitatges i com a espai amb prioritat per als vianants.

Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:
Sistema viari:
Pel que fa al sistema viari, clarament aquesta proposta d’ordenació és la
que optimitza al màxim la vialitat, incorporant importants millores com
el giratori al final de carrer i l’eixamplament a l’entrada per facilitar els
moviments d’entrada i sortida de l’aparcament entre d’altres qüestions.
Suposa per tant, una important reducció dels sòls ocupats per la vialitat i
com a conseqüència, també una reducció considerable dels costos
associats.
L’espai reservat per a l’aparcament es situa a l’àmbit de serveis de
l’entrada del nucli, amb una superfície suficient per a unes 12 places que
podrien ampliar-se amb un aparcament en cordó a l’espai viari reservat
en aquest mateix costat del vial. D’aquesta manera, es podria arribar
fàcilment a un total d’unes 18 places d’aparcament, situades a l’entrada
del nucli de manera que s’allibera la presència de vehicles al carrer
central.
Aquesta ordenació de l’aparcament permet modificar el caràcter del
carrer de Puigmadrona passant a ser un espai pacificat i segur per als
veïns i veïnes, re-urbanitzant-lo amb plataforma única com a espai públic
de qualitat que connecta les dues zones verdes situades als extrems.
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L’ordenació dels sòls privats (clau 15) té com objectiu principal,
completar el tronc edificat de Puigmadrona i endreçar els espais d’accés
i final del nucli per oferir una major qualitat i compacitat urbana.
El plantejament en aquesta ordenació és el de mantenir l’estructura
formal i tipològica de Puigmadrona, minimitzant l’extensió de la taca
urbana i ordenant els nous sòls amb les tipologies edificatories ja
existents, tot i que incorporant les condicions urbanes que es consideren
més adequades per garantir una millor imatge del nucli i una millor
adequació amb l’entorn. Això fa referència per exemple a les alineacions
i alçades de l’edificació, les condicions de l’accés i les tanques de parcel·la,
la vegetació i permeabilitat dels espais lliures privats, etc.
Pel que fa a l’edificabilitat màxima prevista, es limita a la reordenació del
potencial urbanístic calculat segons s’exposa en l’apartat d’Aproximació
urbanística, alhora que es redueix l’ocupació del sòl de la zona 15, de la
mateixa manera que s’exposa en l’alternativa 3. Respecte l’alternativa 3
però, aquesta presenta una major reducció del sòl urbà.
El sostre que es proposa reordenar es troba en una forquilla d’entre
1.457m² i 1.744m² que caldrà concretar en funció de les edificacions
afectades. D’aquest sostre màxim en resulta una edificabilitat neta per
parcel·la d’entre 0,56 i 0,67 m²st/m²sl, i per tant inferior a la del 0,9
m²st/m²sl que indica com a referència el Pla general metropolità.
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Condicionants de viabilitat tècnica i econòmica
Les càrregues urbanístiques associades en aquesta alternativa
d’ordenació són:
-

Re-urbanització i millora del nou vial de distribució

-

Adequació de l’espai d’aparcament i serveis a l’entrada
(urbanització tova)

-

Adequació i urbanització del giratori al final del carrer

-

Cessió i urbanització de les zones verdes urbanes.

Impacte ambiental:
Aquesta alternativa planteja una nova delimitació del règim de sòl que
suposa una reducció del 24% respecte l’actual sòl urbà.
Pel que fa al sostre, planteja la reordenació del potencial urbanístic
calculat de 1.457m² i possibles habitatges afectats, sense generar nous
increments ni en sostre ni en nombre d’habitatges.
Conclusió final:
Aquesta alternativa és la que permet un major equilibri entre els
objectius de millora urbana de Puigmadrona i els de la preservació dels
valors de l’entorn on s’ubica.
S’aposta per endreçar els àmbits d’inici i final del tronc edificat amb el
mínim impacte possible, tant en l’ocupació de nous sòls privats com en la
intensitat de l’edificació, alhora que s’aconsegueix ordenar nous espais
públics que milloraran els serveis i la qualitat de vida dels residents a
Puigmadrona.
Avanç de Pla
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MPGM Puigmadrona ‐ Alternativa 4
Total àmbit
22.758,00 m²
SEGONS PGM
SISTEMES
espais lliures
viari

Alternativa 4

17.267,00 m²

SEGONS Proposta MPGM

clau 6
clau 5b

9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24

12.924,00 m² 57%

ZONES
clau 15
conservació de
l'estrucutra urbana i edif

12.924,00

SISTEMES
espais lliures
viari
aparcament
ET existent

5.897,00 m² 34%
2.595,00
2.714,00
279,00
309,00

clau 6
clau 5b
clau 5c
clau 4

ZONES

11.370,00 m² 66%

conservació de l'estrucutra urb.
zona 15 en nous PA

clau 15
clau 15

8.753,00
2.617,00
5.491,00 m²

SNU

8.086,00 m²

total sistemes en SU + SNU
escreix

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

Nº HABITATGES

Ien
0,76
9.761,00 m²
potencial nous h
1.457
6.439
existent (amb ma

EDIFICABILITAT
sostre de nova implantació
sostre existent

ampliacions dire

ampliacions directes

Total
existents

1.865
31
31

Nº HABITATGES

Reducció del sòl urbà

24%

mirar si la clau de SNU admet granges o
magatzems per no quedar fora d'ordenació

1.083,76 m²

Ien

0,86
0,56

9.761,00 m²
1.457,00
6.439,00

sostre nova implantació
1.457
reordenació de teòric potencial actual

1.865,00

Total
existents
potencial 120m²

43,14
31,00
12

implantació de nous habitatges
resultants del teòric potencial actual

Compliment de sessions mínimes de sistemes en sòl urbà segons art. 65,3 TRLU
Àmbit en sòl urbà
Sostre existent total

17267 m²
6439 m²

Sostre ampliacions

1865 m²

Sostre potencial en PA

1457 m²

Total de sostre àmbit

9761 m²

Reserves de zones verdes:
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10% de l'àmbit

1727 m²

20m²sl/100m²st

1952 m² 642,80 m² escreix
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