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MPGM A L’ÀMBIT DE PUIGMADRONA, AL T.M. D’EL PAPIOL
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

1.

INTRODUCCIÓ

El present Document Ambiental Estratègic, a partir d’ara, DAE, és el document ambiental corresponent al procediment
d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada al qual està sotmesa la Modificació Puntual del Pla General Metropolità
(MPGM en endavant) a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal d’El Papiol, en compliment del que preveu la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Complementàriament, el DAE es redacta amb l’objectiu de garantir
que les repercussions sobre el medi ambient del document de planejament siguin considerades i integrades
adequadament.
Aquesta MPPGM té per objecte la intensificació de l’entrada del nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti mixtura,
serveis i aparcament; la regulació del tronc central del nucli, actualitzant la qualificació urbanística, concretant les
condicions de l’edificació, evitant les afectacions de les línies elèctriques i millorant la mobilitat interna; la millora de 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.

2.

LOCALITZACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

La MPGM abasta un àmbit d’una superfície total de 22.543m² de sòl urbà consolidat, repartit entre les claus urbanístiques
15 (zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria) i 6b (sistema de parcs i jardins).
L’àmbit té una forma longitudinal, donat que les edificacions es disposen a ambdós costats d’un vial que connecta amb el
municipi d’El Papiol, situat a 1 km cap al sud del barri de Puigmadrona.
Si bé l’àmbit objecte de planejament no es troba inclòs dins la delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola ni de
l’àmbit del Pla especial de protecció natural de Collserola (PEPNAT), pendent de l’aprovació definitiva, es troba en una
situació de contacte singular amb l’espai natural.

Imatge 1. Enquadrament dins el terme municipal de l’àmbit objecte de la MPGM. Font: Elaboració pròpia.
Imatge 2. Ubicació de l’àmbit objecte de la MPGM. Font: Elaboració pròpia.
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3.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT

ABAST I CONTINGUT DE LA MPGM
La MPGM aposta per la regeneració urbana i la millora de les condicions de vida dels residents a Puigmadrona. La proposta
regularà les condicions d’edificació sota clau 15, i revisarà i reordenarà l’ordenació prevista en el planejament vigent, i ho
farà des de la perspectiva de la millora de les condicions urbanes, la dotació de serveis bàsics i la necessitat de revitalització
del barri. A més, la reordenació té un altre objectiu, i és la millora de les relacions del teixit urbà amb l’entorn protegit.
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 d’El Papiol i amb el territori
Foment dels valors de proximitat amb la natura
Dotació de caràcter i d’entitat al carrer central com a ‘carrer major’ de Puigmadrona
Creació d’un espai de trobada i concentració de serveis a l’entrada del barri
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
Definició de les condicions de millora i d’integració dels espais de contacte amb el territori

Imatge 3. Plànol inicial d’intencions per a la nova d’Ordenació de la MPPGM. Font: Equip redactor de la Modificació.
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PLANEJAMENT VIGENT. NORMATIVA AMBIENTAL I ESTRATÈGIES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona va ser aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010 pel Govern de la Generalitat
de Catalunya.

D’altra banda, el PTMB dibuixa un traçat com a connector que travessa l’àmbit reconegut com a urbà, per sobre de les
edificacions existents. Això és degut a l’escala en que es va fer el PTMB, pel que a l’apartat de ‘Funcionalitat ecològica’
d’aquest document es reinterpreta aquesta cartografia, ajustant-la a la realitat de l’àmbit.

Com es pot veure en el plànol que s’adjunta, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat al 2010, considera que
l’àmbit objecte d’ordenació és només una part d’una tessel·la més gran. Tot i això, el pla només reconec l’àmbit com a sòl
urbà, deixant la resta de la tessel·la com a sòl de protecció especial. El PTMB reconeix l’alt valor paisatgístic i ambiental del
seu entorn, que gaudeix de les màximes proteccions urbanístiques a nivell territorial com a ‘Espai de protecció especial
pel seu interès natural i agrari’.
El torrent de Batzacs, a tocar de l’àmbit pel seu extrem nord-oest, està classificat com a connector fluvial, el que assegura
la connectivitat entre els dos marges del riu Llobregat. Juntament amb el Torrent dels Bufadors, a l’altre costat del riu,
constitueix un connector per a la biodiversitat que envolta l’àmbit objecte de la Modificació puntual pel seus límits oest i
nord cap a la zona nuclear del Parc Natural.

Imatge 4. PTM Barcelona. Plànol Sistema d’espais oberts al terme municipal d’El Papiol. Font: PTMB

Imatge 5. PTM Barcelona. Detall del plànol Sistema d’espais oberts. Font: redibuixat a partir de les bases cartogràfiques
del PTMB
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CATÀLEG DE PAISATGE
L’àmbit d’ordenació es localitza en el terme municipal d’El Papiol i pertany, íntegrament, a la unitat de paisatge U.10-Vall
Baixa del Llobregat del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. No obstant això, es troba en el límit
de la unitat U.19-Collserola, pel que l’àmbit objecte d’ordenació tindrà certa rellevància en el paisatge percebut des
d’aquesta unitat.
Característiques bàsiques de la unitat U.10
Aquesta unitat, que comprèn part del Paisatge d’Atenció Especial Corredor del Llobregat, es caracteritza per ser part de la
Vall del tram baix del Llobregat, encaixada entre les muntanyes predominantment forestals de Collserola i Ordal. S’estén
des del congost de Martorell fins que el riu s’obre en un ventall deltaic, a l’alçada de Sant Boi de Llobregat.
El Llobregat es situa al bell mig de la vall i està canalitzat per prevenir inundacions i permetre el pas d’infraestructures
diverses. La vegetació natural al voltant del riu és escassa. És significativa la presència de camps de fruiters al fons de la
plana al·luvial, un parcel·lari agrari característic de regadiu que es beneficia dels dos canals laterals del s. XIX (de la Infanta
i Dreta del Llobregat), a partir dels quals les sèquies reguen els camps per gravetat. Però la construcció d’infraestructures
lineals al fons de vall ha malmès molts camps i ha reduït força l’àmbit fluvial.
Els pobles, tradicionalment localitzats a la línia de contacte del pla amb la muntanya, han crescut cap amunt dels vessants
i també han ocupat una important superfície de la plana al·luvial, sobretot amb polígons industrials. Es formen dos fronts
urbans continus a cada samontà, que pràcticament en la seva totalitat interrompen el contacte físic entre la vall i les
muntanyes del voltant.
D’entre els principals valors que s’assenyalen al catàleg de paisatge, per al terme municipal d’El Papiol cal esmentar el
propi riu Llobregat, els camps de fruiters que composen el paisatge agrari productiu característic de la Vall Baixa i el castell
d’El Papiol.
La unitat de la Vall Baixa del Llobregat forma part del paisatge d’atenció especial del corredor del Llobregat, pel que porta
associades tres estratègies establertes pel paisatge d’atenció especial del corredor del Llobregat:
- Consolidar el caràcter de cadascuna de las bandes i/o franges de paisatges al llarg del corredor, assegurant criteris de
qualitat.
- Tractar els intersticis i altres espais d’oportunitat per a millorar la imatge del corredor del Llobregat i els seus límits.
- Assegurar la connectivitat transversal del corredor i la qualitat dels paisatges involucrats.
Objectius de qualitat paisatgística
Es transcriuen els Objectius de qualitat paisatgística relacionats amb l’àmbit d’ordenació:
- 10.1. Uns creixements dels assentaments urbans [...] ordenats i que no comprometin els valors del paisatge de la Vall
Baixa del Llobregat, ni els valors dels espais circumdants, on es respectin els espais agraris de regadiu i conreus d’horta.
- 10.4. Unes infraestructures lineals integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense comprometre
la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social.
- 10.6. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzi les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir i interactuar
amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Vall Baixa del Llobregat.
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació
Es transcriuen les Propostes de criteris i accions relacionades amb l’ordenació dins amb l’àmbit de treball:

Imatge 6. Unitat de Paisatge Vall Baixa del Llobregat. Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
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- 10.10. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans [...] i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les façanes
urbanes, i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge perimetral dels nuclis.
Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o industrials.
- 10.11. Emprendre actuacions per tal d’avançar cap a la compacitat de les àrees residencials de baixa densitat: evitar una
major dispersió de les urbanitzacions existents, limitar l’ocupació de nous sòls, apostar per un model de compleció i
reducció, allà on sigui recomanable i afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes i naturals.
- 10.17. Impulsar actuacions de millora de les vores urbanes, en especial de les zones més degradades, mitjançant la neteja
d’espais, la plantació d’arbres, el cessament d’activitats impròpies, la creació de parcs urbans per sobre del samontà, la
prohibició de la instal·lació de publicitat, etc.
- 10.22. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la percepció i interacció
amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents i d’altres a consolidar,
hauria de rebre les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció
dels valors del paisatge i el coneixement del territori. [...].
Com ja s’ha esmentat, també es podrien considerar a l’àmbit d’estudi alguns dels objectius presents a la unitat U.19Collserola i que resulten complementaris als de la fitxa U.10:
Objectius de qualitat paisatgística
- 19.1. Uns paisatges naturals i forestals de Collserola ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i
que compaginin l’activitat agropecuària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
- 19.2. Un paisatge de rieres i cursos d’aigua protegits davant transformacions discordants amb la seva rellevància
ambiental i paisatgística.
- 19.5. Un sistema d’urbanitzacions compactes i ordenades, integrat en el territori, i ben relacionat amb l’entorn forestal.
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció
- 19.2 Vetllar pel manteniment de l’activitat en les àrees agrícoles existents i mantenir i estendre la política de conrear
feixes actualment en desús, pel seu interès paisatgístic i per a la prevenció́ d’incendis.
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió
- 19.3. Les masses forestals ocupen la pràctica totalitat de la unitat. Cal impulsar models de gestió́ forestal sostenible i
orientada a la disminució́ del risc d’incendi forestal i la millora de la qualitat d’aquelles masses forestals que no gaudeixen
de cap figura de protecció́.
- 19.4. Promoure una gestió́ del Parc natural de Collserola que compagini el manteniment dels valors naturals, històrics i
estètics i l’ús i gaudi per part de la població́.
- 19.5. Promoure actuacions per tal de recuperar espais oberts perduts per l’abandonament agrícola, que poden servir com
a tallafocs i afavorir la diversitat biològica i paisatgística pròpia dels mosaics agroforestals.
- 19.8. Restaurar la vegetació́ de ribera dels rius en aquells trams on les condicions ecològiques ho permetin, per mantenir
la seva funcionalitat com a connectors biològics.
- 19.9. Preservar especialment l’agricultura i l’horta a la zona perifèrica del Parc, així ́ com les basses, els murets de pedra i
les franges de vegetació́ que separen els camps, com elements diversificadors del paisatge i de la biodiversitat de l’espai.
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació́
- 19.18. Promoure actuacions encaminades a retirar línies elèctriques obsoletes i a minimitzar els impactes de les línies
d’alta tensió́.
- 19.19. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la percepció́ i interacció́
amb el paisatge és més àmplia i suggerent. [...]

Imatge 7. Mapa de Valors en el paisatge – U10. Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
Imatge 8. Mapa de Miradors/itineraris – U10. Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
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PLA GENERAL METROPOLITÀ
El planejament municipal de referència a El Papiol és el Pla General Metropolità de Barcelona (PGM), que en aquest
municipi ha sofert 28 modificacions des de que va entrar en vigor l’any 1976.
No obstant això, cal assenyalar que el planejament urbanístic anterior no reconeixia l'existència de cap àmbit urbà a la
zona de Puigmadrona. De fet, en aquella època no hi havia gaires edificacions a la zona, pel que s’emmarcava dins de
l’espai agrícola permanent, amb el que es qualificava tot l’entorn.
Amb l’entrada en vigor del PGM en l’any 1976, l’àmbit objecte de la MPGM s’inclou dins la zona de desenvolupament urbà
opcional (clau 21), que quedava pendent de ordenar i concretar.
En l’actualitat, el conjunt de cases existents a Puigmadrona estan qualificades de zona de conservació de l’estructura
urbana i edificatòria (clau 15). En general, estan situades al llarg del camí central, però també hi ha una edificació que es
troba al final del camí, a l’extrem nord.
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.

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.
Zones verdes del PGM (clau 6)
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 dels terrenys afectats per les línies elèctriques i la detecció del risc
geològic que va provocar als anys 80 la preservació de possibles sòls edificables.
Els sòl no urbanitzats formen part del territori sense estar inclosos en àmbits de protecció ambiental, però gaudeixen de
la protecció urbanística que atorga l’actual legislació.

A més, al PGM 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 no te cap continuïtat fora de l’àmbit de Puigmadrona.
Per últim, també en relació als viaris de connexió amb l’àmbit d’ordenació en relació al nucli d’El Papiol, el PGM dibuixa
una reserva viària sobre un traçat inexistent i en uns sòls d’especial protecció ambiental, però, en canvi, no reconeix el que
realment és actualment el camí de connexió, el camí de Can Esteve de la Font.
Cal destacar que el PGM no reconec com a sòl urbà l’activitat que, sense estar compresa dins la delimitació de l’àmbit, té
influència sobre el mateix des del punt de vista ambiental y paisatgístic.
Del que s’exposa a continuació, extret de la normativa del PGM, es pot destil·lar que per l’ordenació de les condicions
d’edificació d’aquesta zona s’ha de redactar un Pla especial.
Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (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.

Imatge 9 Evolució del planejament. Font: Redactors de la MPPGM.

Imatge 10 Àmbit de la Modificació puntual sobre el planejament vigent. Font: Redactors de la MPPGM.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
(PEPNat).
El PEPNat revisa el Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola [PEPCo], pel que l’aprovació
definitiva del nou pla especial comporta la derogació del PEPCo vigent. El PEPNat va ser aprovat provisionalment el 30
d’abril de 2019. Actualment el textos refosos han estat aprovats pel Consell Metropolità el 28 de maig de 2020 i tramesos
a la Generalitat per la seva aprovació definitiva.
L’objecte del document és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els objectius del Parc Natural de
protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics,
agrícoles i culturals d'aquest espai natural de protecció especial, inclòs al Pla d'espais d'interès natural.
L’àmbit de projecte forma part d’una tessel·la més gran que, tot i que està íntegrament fora del Parc Natural, es troba dins
de la zona delimitada com a Espai funcional. Els Espais funcionals són terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai
PEIN Serra de Collserola que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el
compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. S’emmarquen dins l’eix Millora de la
connectivitat interna i externa, que persegueix garantir la conservació de la biodiversitat i dels processos ecològics, així
com la seva connexió i continuïtat territorial.
L’Espai funcional reuneix tots aquells àmbits que, o bé per les seves característiques o bé per la seva funcionalitat, són
susceptibles d’organitzar-se establint sinèrgies amb el Parc Natural, en especial pel que fa a la preservació i millora dels
valors ecològics de l’interior del Parc i la connectivitat ecològica externa. Té per objectius:
- Potenciar la connectivitat ecològica de la serra de Collserola per tal de preservar la biodiversitat i maximitzar els
serveis ecosistèmics.
- Reforçar els valors ecològics de la vora, atès que acaben condicionant la qualitat ecològica interna del Parc.
- Reduir els riscos geològics, d’incendi i d’inundació en el punt de contacte entre la ciutat i l’espai natural.
- Minimitzar l’impacte i les pertorbacions sobre el Parc dels teixits urbans i les edificacions i potenciar la seva funció
com a àrees de transició.
- Donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds.
- Incentivar els usos de lleure a les vores del Parc.
El Pla delimita l’Espai funcional en consonància amb els objectius i hi estableix tant directrius i criteris generals com
recomanacions. Estan recollides als Annexos 2 i 3 del Pla.
Cal ressaltar que dins la tessel·la de la que forma part l’àmbit però fora d’ell hi ha una activitat industrial que sembla no
ser compatible amb els objectius propis dels espais funcionals, donat que no sembla tenir cap relació amb l’explotació
agrícola, ramadera o forestal.
En el cas que aquestes edificacions estiguessin en situació de fora d’ordenació, el PEPNat determina que ‘tenen assignat
l’objectiu d’extinció immediata o diferida i de retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció’. A més,
‘Als edificis en situació fora d’ordenació els és d’aplicació el disposat en l’article 102 de la Llei d’urbanisme i, en
conseqüència, no poden ésser objecte d’obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor
d’expropiació’.

Imatge 11. Plànol Estructura del Pla. PEPNAT. Font: Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del paisatge del Parc Natural
de la Serra de Collserola.
Imatge 12. Detall del Plànol Estructura del Pla PEPNAT. Àmbit El Papiol. Font: PEPNAT.
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4.

AVALUACIÓ DEL POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT

GEOLOGIA I RELLEU
El municipi d’El Papiol, en trobar-se al peu del Parc Natural de la Serra de Collserola, té un relleu molt accidentat. El territori
del terme municipal es caracteritza per una topografia definida per una seqüència de tàlvegs i carenes.
El nucli poblacional principal es troba a la part de dalt de l’últim contrafort de Parc Natural abans de trobar-se amb el riu
Llobregat. L’àmbit objecte d’ordenació, per la seva banda, es troba, també, a la carena d’altre contrafort del Parc Natural,
circumdat per altres que tanquen les visuals cap a l’àmbit.
La part més alta de l’àmbit es troba a 123 msnm, mentre que els contraforts circumdants tenen unes altituds de 256 msnm
(Puig del Rossinyol), 337 msnm (Puig Madrona), 135 msnm (Castell d’El Papiol) i 100-130-151 msnm les elevacions al costat
de les carreteres AP-7 i B-23.
Al peu de l’àmbit, en el seus límits nord i oest, es troben uns drenatges naturals molt excavats que solquen el territori i
defineixen els contraforts.
Els pendents més representatius de l’àmbit es troben per sobre del 20%, y es localitzen, principalment, als vessants, mentre
que la zona més planera es situa a la carena i alguns dels aterrassaments, amb uns pendents que, com a norma general no
superen el 15%.
Aquest relleu ve determinat per la natura de la geologia a aquest punt de la geografia catalana, on materials sedimentaris,
d’escassa cohesió, van anar depositant-se al llarg del temps.
Una part important de la zona nord de l’àmbit es troba sobre materials pleistocens, gravencs, sorrencs i lutítics, de fàcies
al·luvials i col·luvials, amb abundants carbonatacions, que es troben dissecats per la xarxa fluvial actual. Els sediments fins
dels estrats superiors tenen una consistència ferma a molt ferma, i els sediments granulars dels estrats inferiors tenen una
compacitat mitjana a densa. Són materials susceptibles al despreniment.
La major part de l’àmbit, però, es troba sobre dipòsits del Miocè, rics en bretxes heterogèniament cimentades de color
vermell grana amb intercalacions esporàdiques de nivells de gresos i lutites (a l’extrem est), o rics amb conglomerats ben
rodats amb matriu sorrenca i fina, amb intercalacions de llentions de gresos i lutites (a la vessant sud i l’extrem oest). Són
roques detrítiques consolidades.
Tots dos tipus de materials són susceptibles a presentar perill per esllavissades amb baixa probabilitat.

Imatge 13. Plànol del sistema hídric sobre relleu. Font: Elaboració pròpia en base a les Bases Cartogràfiques DTES.
Imatge 14. Plànol de pendents. Font: Elaboració pròpia en base a les Bases Cartogràfiques DTES.
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Imatge 15. Plànol geològic Font: ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol. Recomanacions
respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’.
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BIODIVERSITAT

Encara es poden trobar peus de fruiters, com ara oliveres (Olea europaea) i ametllers (Prunus dulcis), tot i que la zona és
coneguda per la producció històrica de cireres (Prunus avium).

Vegetació
La comarca del Baix Llobregat es presenta com una zona de transició entre el pis supramediterrani i el mesomediterrani.
A Catalunya particularment el pis de major altitud es troba generalment dominat per alzinars d’alzines (Quercus ilex ssp.
ilex), generant un bosc dens bastant ombrívol, que pot albergar alguns arbres caducifolis (per exemple del gènere Acer) i
pocs arbustos, excepte en les etapes de substitució. El pis mesomediterrani català presenta també alzines però en menor
densitat, amb presència destacada d'altres espècies com ara Viburnum tinus, Pinus halepensis i matoll més adaptat a
condicions àrides.
En l'actualitat, la gran majoria d'aquesta vegetació potencial s'ha vist substituïda, de manera generalitzada, principalment
per l'ús intens del territori (tant per a producció com amb fins urbanístics) i pels incendis. A més, hi ha grans extensions de
cultiu d'arbres fruiters, com l'olivera (Olea europea), la figuera (Ficus carica) o diferents espècies del gènere Prunus.
Segons la fitxa de la unitat U.10 del catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, la vegetació natural té
una presència a la mateixa, pràcticament reduïda a la llera del riu i a algun retall de muntanya. En el cas de la llera del riu,
les obres continuades de la darrera dècada, mitjançant les quals s’ha construït un nou gran canal per al Llobregat, han
implicat la pèrdua pràcticament total de la vegetació espontània o subespontània que hi havia, tot i que encara resten
alguns petits sectors amb pollancres (Populus nigra) o àlbers (Populus alba) més o menys esparsos. [...] En darrer terme,
pel que fa a la vegetació dels retalls de muntanya de Collserola o Ordal inclosos a la unitat, destaquen els herbeis –llistonars
sobretot, en antics camps abandonats de garrofers (Ceratonia siliqua), oliveres (Olea europaea) o ametllers (Prunus
amygdalus)-, les màquies i les pinedes, però es tracta en tot cas d’àmbits marginals.

Imatge 16. Vegetació al torrent de Batzac.

A una escala més petita, i en relació amb l’àmbit objecte d’ordenació pròpiament dit, la vegetació està condicionada per
la proximitat de l’espai natural protegit, el Parc Natural de la Serra de Collserola; per l’activitat històrica típica mediterrània:
l’agricultura en terrasses; i per l’ús actual: urbà. D’aquesta manera, als espais d’oportunitat per a la recolonització per part
de la flora espontània dins el sòl urbà estan ocupats per flora ruderal, principalment, arvense i algunes espècies invasores,
com ara la iuca (Yucca aloifolia), canya americana (Arundo donax), atzavara americana (Agave americana) i el nesprer del
japó (Eriobotrya japonica), en relació als jardins privats en la seva majoria. Aquestes solen estar acompanyades per
espècies mediterrànies emprades a la jardineria tradicional, com és el cas del baladre (Nerium oleander) o el propi pi blanc
(Pinus halepensis).
Però, donat l’íntim contacte amb l’espai natural protegit, a l’estrat herbaci podem trobar comunitats vegetals xerofítiques,
entre les que destaquen el fonoll (Foeniculum vulgare) o la ruda (Ruta chapelensis), que acompanyen a les espècies més
representatives dels estrats alt, l’albellatge (Hyparrhenia hirta), i baix, el llistó (Brachypodium retusum). Principalment als
solars buits i als antics camps agrícoles, avui dia abandonats.
A les zones abandonades de més temps, generalment les de més pendent, es poden trobar espècies arbustives i arbòries
pròpies del Parc Natural, amb una distribució complexa degut al relleu irregular. A les zones amb major humitat edàfica,
es pot trobar abarta (Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), àlber (Populus alba), tot i que la canya americana domina els
espais vinculats als drenatges naturals.
Per últim, cal destacar que al límit nord de l’àmbit, coincidint amb un drenatge natural, es desenvolupa una coberta
dominada per l’alzina i amb sotabosc ombrívol, i que arriba a penetrar dins l’àmbit d’ordenació.

Imatge 17. Vegetació d’un dels solars sense edificar al vessant nord de l’extrem oest.
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Fauna

Imatge 18. Vegetació d’un dels solars sense edificar al vessant nord de l’extrem est.

Imatge 20. Conreus abandonats al límit est, fora de l’àmbit, amb el Puig Madrona de fons.
Segons la fitxa de la unitat 10 del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, no es troba a la unitat de
paisatge fauna particularment distintiva. Hi ha avifauna associada al millorament recent de les condicions ecològiques del
riu Llobregat, per exemple bernats pescaires (Ardea cinerea). En els darrers anys fins i tot s’observa altra vegada ictiofauna,
que havia desaparegut des de la dècada de 1960. Alhora, trobem fauna de tipus oportunista, com senglars (Sus scrofa),
sobretot vinguts de Collserola, un espai amb una alta densitat d’aquests mamífers.
La fauna a la zona d'estudi està molt lligada a la presència dels hàbitats propis de la Serra de la Collserola. De forma
particular, l’àmbit, tot i que està humanitzat i edificat, és una franja molt estreta de sòl urbà dins el Parc Natural, on els
usos productius dins l’àmbit semblen estar abandonats o en procés de reducció de la superfície conreada.
Aquesta zona pot presentar una fauna principalment avícola, amb algunes rapinyaires destacades que poden campejar la
zona, com el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus) o el mussol comú (Athene noctua); i
altres espècies més petites com tórtores (Streptopelia turtur), cucuts (Cuculus canorus), puputs (Upupa epops), tallarols
capnegres (Sylvia melanocephala) o rossinyols (Luscinia megarhynchos).

Imatge 19. Conreus abandonats al límit est, fora de l’àmbit, sota una de les línies elèctriques que li creuen.

Els llangardaixos són molt comuns en aquests ambients, podent trobar el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida) o el dragó
comú (Tarentola mauritanica) habitant les esquerdes i escletxes que presenten les infraestructures humanes. Altres rèptils
comuns són, la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i la serp verda (Malpolon monspessulanus). Quant als amfibis, els
espais vinculats al torrent poden ser punts importants per a la reproducció d'algunes espècies, com el gripau comú (Bufo
bufo). Fins i tot, s'han detectat exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) en punts irregulars d'aigua.
Finalment, tot i la pressió antròpica en aquestes zones, que limita molt la presència de vertebrats, els conills (Oryctolagus
cuniculus) són relativament abundants, sent la base de diferents depredadors, com la guineu (Vulpes vulpes).
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No obstant això, vinculada a l'activitat humana i les espècies també apareixen altres espècies de fauna, com són les
espècies exòtiques. Aquest és el cas de la tórtora turca (Streptopelia decaocto), que de moment queden restringides a
ambients enjardinats i zones urbanitzades. En canvi, el rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) és l'única espècie exòtica que ha
colonitzat amb èxit ambients forestals, amb un elevat índex de naturalitat. Altres espècies que també apareixen són les
comensals de l'home, com els pardals (Passer domesticus), garses (Pica pica) i rates (Rattus spp.).

Estatus a Cat1

Libro
Rojo

Anthophila floricola

K

K

Callophrys spp.
Iberodorcadion spp.
Niphona picticornis
Aus
Apus apus subsp. apus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Lullula arborea
Motacilla alba
Parus ater
Passer domesticus

K
K
K

K
K
K

Falciot negre
Cadernera
Verdum
Raspinell comú
Cotoliu
Cuereta blanca
Mallerenga petita
Pardal

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Petronia petronia

Pardal roquer

Pica pica
Regulus ignicapilla
Serinus serinus

Garsa
Bruel
Gafarró

Streptopelia turtur

Tórtora

Tallarol capnegre
Tallareta cuallarga
Merla

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
expansió)
NA
NA
NA
NA
recessió)
NA
expansió)
NA
NA
NA

Dragonet
Colobra de ferradura
Llangardaix ocel·lat
Colobra bastarda
Sargantana ibèrica
Sargantana cuallarga

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

lll
lll
ll
lll
lll
lll

NA

K

II

Nom científic

Nom català

Directiva
Aus2

Conveni
Berna3

Invertebrats
En els boscos clars de pi blanc i els matolls i herbassars, destaquen dues espècies d'invertebrats d'escassa distribució a la
Península Ibèrica, Brachycrotaphus tryxalicerus i Vibertiola cinérea.

Estornell vulgar

Imatges 21 a 30. Fotografies de fauna de l’entorn.
A continuació es mostra una taula en la qual es llisten aquelles espècies de fauna de l’entorn que hi ha possibilitat de que
puguin interactuar amb l’àmbit objecte de la MPPGM.

Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Turdus merula
Rèptils
Hemidactylus turcicus
Hemorrhois hipocrepis
Lacerta lepida
Malpolon monspessulanus
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Mamífers
Eptesicus serotinus

Ratpenat
graners

bru

dels

(En

(En
(En

l
l
l

NA

ll

NA
NA
NA

ll

V

ll

NA

ll

NA
NA
NA

lll
ll
ll
ll
lll
ll
ll

ll
ll

l

lll

ll
ll
lll

Significat de les categories: (E) En perill: Tàxons en perill d’extinció la supervivència dels quals és improbable si els factors causals continuen actuant.
que comencen a recuperar-se a conseqüència de mesures de conservació, però la recuperació dels quals és encara insuficient per justificar el trasllat
(V) Vulnerable: Tàxons que entrarien en la categoria "En perill" en un futur pròxim si els factors causals continuessin actuant. (R) Rara: Tàxons amb
a una altra categoria. En cursiva, categoria segons l’Atlas d’Ocells Nidificants de Catalunya.
2 Directiva 2009/147/CE, referent a la Conservació de les Aus Silvestres. Annex I: Taxons que han de ser objecte de mesures de conservació del seu
poblacions petites, que sense pertànyer a les categories anteriors, tenen risc. (I) Indeterminada: Tàxons que se sap que pertanyen a una de les
categories E, V o R, però dels quals no existeix informació suficient per a decidir quina és l’apropiada. (K) Insuficientment coneguda. (NA) No
hàbitat. Annex II: Espècies que es poden caçar amb restriccions. Annex III Espècies que poden comercialitzar-se amb restriccions.
3 II: Espècies de la fauna estrictament protegides, III: Espècies de la fauna protegides: es poden caçar, però amb regulació i veda.
amenaçada. Tàxons que no presenten amenaces evidents. A la pràctica, les categories E i V poden incloure temporalment tàxons amb poblacions
1
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Genetta genetta
Myotis blythii
Myotis myotis
Myotis nattereri
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus austriacus
Rattus norvegicus
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris

Geneta
Ratpenat de musell agut
Ratpenat de musell llarg
Ratpenat Natterer
Ratpenat soprano
Ratpenat orellut
Rata comuna
Ratpenat de ferradura
gros
Ratpenat de ferradura
petit
Esquirol

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
V
V
I
NA
I
NA

ll
ll
II
II
II

NA

V

ll

V

V

II

NA

NA

lll

Hàbitats
Tot i la proximitat del Parc Natural de la Serra de Collserola, a tocar de l’àmbit literalment, la cartografia consultada situa,
dins l’àmbit, només un hàbitat d’interès comunitari (HIC), amb molt baixa representativitat. Aquest és l’HIC 9340 ‘Alzinars
i carrascars’, no prioritari, i coincideix amb la classificació del CORINE amb les retalls de vegetació anomenats ‘Alzinars
(boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa’. No obstant això, sembla que la superfície d’aquest HIC podria haver
augmentat als darrers anys dins l’àmbit, ja que hi poden trobar-se elements compositius d’aquest HIC.

Imatge 31. Hàbitats d’Interès Comunitari en el context municipal. Font: Elaboració pròpia en base a les Bases
Cartogràfiques DTES.

A més, cal assenyalar que també hi poden trobar-se elements compositius d’altre HIC molt comú dins el Parc Natural, el
9540 ‘Pinedes mediterrànies’. Inclús dins els jardins privats, el pi blanc és un element que pren rellevància donada la seva
altura.

Imatge 32. Hàbitats d’Interès Comunitari en relació a l’àmbit d’ordenació. Font: Elaboració pròpia en base a les Bases
Cartogràfiques DTES.
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Funcionalitat ecològica
Es poden distingir dos tipus de connectivitat: la que es fa a través dels drenatges naturals, de tipus més forestal; i la que
té lloc a través dels conreus i prats, de tipus estepari més o menys obert.
Els drenatges naturals són bàsics per a mantenir la connectivitat territorial entre els diferents espais sota figures de
protecció (el Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat), així com a entre espais de interès ambiental
(incloent les Muntanyes de l’Ordal, a l’altre marge del riu Llobregat). La connectivitat terrestre a través d’espais oberts és
bàsica per a mantenir la funcionalitat de conjunt dels espais conreats i prats dins la matriu forestal, i posar-la en contacte
amb els conreus del Parc Agrari.
El sector d’ordenació s’inclou dins una àrea identificada com un espai d’importància per a la connectivitat (Imatge 5.
PTMB), però immers en el Parc Natural de la Serra de Collserola, pel que suposa una part important d’una illa urbana dins
el espai protegit. La seva posició en relació a l’entorn forestal i al riberenc (tot i ser un espai antropitzat) fa que tingui un
paper rellevant en la connectivitat.
No obstant això, donat l’elevat pendent dels límits nord i sud als seus vessants i la baixa permeabilitat transversal del
conjunt edificat existent, es considera que la connectivitat funcional de l’àmbit es produeix, principalment, vorejant el seu
límit sud, avui dia ocupat per una activitat industrial. A les següents imatges es veu, a més, que és per aquesta zona per la
que la distància entre les vores del Parc Natural a aquesta illa urbana és més estreta, pel que s’ha adaptat el traçat del
connector terrestre assenyalat al PTMB a la realitat de l’àmbit objecte de la MPGM.

Imatge 33 Figures de protecció ambiental a escala municipal. Font: Elaboració pròpia en base a les Bases Cartogràfiques
DTES.

Imatge 34. Figures de protecció ambiental i potencials corredors ecològics en relació a l’àmbit de la MPGM i. Font:
Elaboració pròpia en base a les Bases Cartogràfiques DTES.

Imatge 35. Imatge del punt que es considera pot intervenir més eficientment en la millora de la connectivitat que el propi
àmbit de planejament.
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PAISATGE
Pel que fa a les cobertes del sòl, l’àmbit objecte d’ordenació presenta una distribució de tessel·les en mosaic. Tot i això, es
pot considerar que l’àmbit objecte d’ordenació estableix una mena de límit entre el sistema urbà rural i el sistema natural
del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta diferenciació es fa evident amb la mida i naturalesa de les tessel·les: les
més properes al nucli urbà tenen una mida entre petita i mitjana, i la seva naturalesa és diversa, coexistint les naus i
pinedes, de mida més petita, amb matollars i sòls nus urbans sense edificar, de mida intermèdia, i amb grans extensions
de fruiterars. Aquests fruiterars traspassen l’àmbit cap a l’interior del Parc Natural, on conviuen amb tessel·les de alzinars
i pinedes que es van engrandint en la mesura que s’endinsen cap al nucli de Collserola, i amb altres de matollars, amb una
mida molt més petita que a l’altre costat.
Val a dir que els boscs ocupen el 35% de la superfície del municipi. Dins les pinedes, aquestes presenten una cobertura
variable entre el 5% i més del 20%, aquesta darrera és predominant al nord de l’àmbit, mentre que al sud domina la
cobertura del 5%. La tessel·la d’alzinar es troba en relació al xarxa natural de drenatge, a la cara nord de l’àmbit, i presenta
una cobertura de més del 20%. El torrent de Batzac baixa colonitzat per canyars fins a l’àmbit urbà del nucli principal del
Papiol.
Les cobertes vegetals no llenyoses representen un baix percentatge de les cobertes del sòl del voltant de l’àmbit objecte
d’ordenació.
Dins l’àmbit d’ordenació, la coberta més representativa és l’anomenada ‘edificis entre mitgeres’, que correspon a les
edificacions amb clau 15 del PGM. La següent superfície més comuna és la de conreus de fruiters no cítrics, de diferents
espècies, una petita fracció abandonada i envaïda per prats. Els prats i herbassars pròpiament dits ocupen una superfície
molt semblant a la dels fruiters abandonats
A través dels ortofotomapes del Institut Cartogràfic, podem veure l’evolució d’aquest paisatge durant les darreres dècades.
A mitjans del segle passat El Papiol era un petit nucli agrícola i ramader, que creixia al voltant del castell, rodejat de conreus
(principalment vinya, però també fruiters de secà com els cirerers i els ametllers) i de fabriques de paper i tèxtils.
Els conreus es troben en clara recessió, i els camps han deixat pas a espais erms, matollars i espais forestals. Alhora, les
antigues indústries han deixat pas a una indústria moderna i diversificada que s’ubica a l’antic Camp de les Forques i el
petit nucli rural ha crescut i s’ha expandit.
El nucli de Puigmadrona va néixer a la segona meitat del segle XX, al llarg d’una carena amb pendents molt elevats que
dificultaven l’activitat agrícola. Avui dia, suposa un element urbà associat a un camí d’entrada al Parc Natural de Collserola.
Com es pot observar a les imatges que segueixen, al 1956 encara no hi havia una estructura urbana en l’àmbit de la MPGM.
De fet, només hi havia una edificació, i tot l’àmbit estava ocupat per camps de conreu. El que si existia és un camí, que
coincideix amb el traçat actual del vial, que donava accés als camps agrícoles aterrassats. Al 1986, el vessant sud ja s’havia
edificat, pràcticament, fins arribar al seu estat actual, però la vessant nord encara mantenia bona part dels conreus.
Aquesta vessant es va anar completant, des de l’any esmentat, de forma relativament lenta, tal i com es pot veure a les
ortoimatges del 1994 i 2019. A l’actualitat, només queda una zona en que es mantenen els conreus, situada a l’extrem est
de la vessant nord.

Imatge 36. Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya, 4ª versió. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques
del DTES
Pel que fa a l’exposició visual de l’àmbit, s’ha estudiat la visibilitat des dels camins i carreteres estructurants (Camí d’accés
al PN des del nucli d’El Papiol; camí Tibidabo-El Papiol i l’enllaç entre l’AP-7 i la B-23); des de dues elevacions (puigs) del
perímetre del Parc Natural (Puig Madrona i Puig del Rossinyol).
Des dels Puigs, les visuals són pràcticament nul·les. El Puig del Rossinyol, de fet, no te cap visibilitat sobre l’àmbit degut a
l’espessa vegetació que creix al seu voltant. El Puig Madrona, en canvi, ofereix visuals cap al límit nord-oest de l’àmbit,
però son vistes fragmentades que no permeten assimilar-les amb un conjunt urbà.
Donada la situació geogràfica de l’àmbit d’ordenació, envoltat per estribacions de la Serra de Collserola i els boscos que
creixen sobre l’accidentar relleu, les visuals de l’àmbit queden molt limitades a la proximitat amb el mateix. Així, des de
les carreteres esmentades, l’àmbit passa completament desapercebut. El camí d’entrada al Parc Natural des del nucli
principal d’El Papiol, així com el camí del Tibidabo-El Papiol, són els que ofereixen unes vistes més completes i netes sobre
el conjunt. En el cas del camí des del nucli d’El Papiol al Parc Natural, és la cara nord de l’àmbit la més visible, per ser la
més exposada geomorfològicament. Des del camí Tibidabo-El Papiol, situat a l’altre marge del torrent de Batzac, las visuals
cap a l’àmbit són molt netes, i es poden distingir clarament les diferents edificacions. Però, donada l’ordenació de l’àmbit,
les entrades als habitatges i la zona d’entrada a l’àmbit pràcticament no són visibles.
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Imatge 37. Evolució històrica de les cobertes del sòl (1956-1986-1994-2019). Font: ICGC.

Imatge 38. Estudi de visibilitat des del Puig Madrona, amb detall. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques
del DTES.
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Imatge 39. Estudi de visibilitat des del Puig del Rossinyol. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques del
DTES.

Imatge 40. Estudi de visibilitat des de les carreteres AP-7 i B-23. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques
del DTES.

Imatge 41. Estudi de visibilitat des del camí d’entrada al PN de Collserola des del nucli urbà principal d’El Papiol , amb
detall. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques del DTES.
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Imatge 42. Estudi de visibilitat des del camí d’El Papiol al Tibidabo, amb detall. Font: elaboració pròpia en base a les Bases
cartogràfiques del DTES.
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QUALITAT DE L’AIRE

Zona
de
sensibilitat

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986. En aquesta llei es defineixen unes Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA),
com a àrees del territori amb una qualitat de l’aire similar. La xarxa, adscrita administrativament al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals
contaminants determinats per l'esmentada llei.
Així doncs, el territori català s’ha dividit en ZQA equivalents. Segons el document de delimitació d’aquestes ZQA, el
municipi d’El Papiol està inclòs a la ZQA 2, Vallès-Baix Llobregat.

A
B
C

Dia
60
65
70

Valor límit
d'immissió
Lar, en dB(A)
Nit
50
55
60

Valor d'atenció
Lar, en dB(A)
Dia
65
68
75

Nit
60
63
70

El mapa de capacitat acústica del municipi de El Papiol, aprovat definitivament l’octubre de 2011, identifica els diferents
subàmbits en els tres tipus de classificació de les zones de protecció contra el soroll.

Segons l'anuari, per a l'any 2018, de La qualitat de l'aire a Catalunya, Es constata que els Valors límits anuals de tots els
contaminants atmosfèrics no es van superar. No obstant això, si es van superar en certes ocasions els llindars d’informació
per a l’O3, però mai el llindar d’alerta.
No obstant això, el municipi d’El Papiol ha estat declarat com a Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, amb
nombre 2, i per la tendència passada de presentat concentracions elevades de NOx i PM10.

IMPACTE SONOR
En base a la llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d’aprovar una ordenança que
incorpori els diferents aspectes i han d’elaborar els mapes de capacitat acústica, segons els nivells d’immissió dels emissors
acústics que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població, i, si s’escau, les zones del medi natural, per establir
després els objectius de qualitat.
En aquests mapes el territori es delimita en les zones de la taula que segueix, i considera que la Zona A és aquella que
comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll, la Zona B la que comprèn els sectors
del territori que admeten una percepció mitjana del soroll, i la Zona C la que comprèn els sectors del territori que admeten
una percepció elevada del soroll:
Imatge 43. Mapa de capacitat acústica. Font: web Ajuntament d’El Papiol
Zona

LAr
Sensibilitat acústica

A
<60
alta

B
<65
moderada

Com es pot observar al Mapa de Capacitat Acústica, l’àmbit es classifica com a zona de sensibilitat acústica alta (A4), per
tractar-se d’una zona residencial envoltada pel Parc Natural.

C
<70
baixa

Els nous creixements hauran d’adoptar aquesta mateixa condició com a zona de sensibilitat acústica alta (A4).

IMPACTE LUMÍNIC
Per una altra banda, i considerant les relacions de veïnatge en l’ambient exterior, la llei estableix uns nivells d’immissió,
d’aplicació quan la contaminació acústica prové d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre
receptor. Els valors límit d’immissió són d’aplicació a tot el que es faci nou a partir de l’entrada en vigor de la llei, l’11
d’octubre del 2002:

La il·luminació artificial pot produir l’anomenada contaminació lluminosa, que es pot definir com l'emissió de flux lluminós
de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats
previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.
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En aquest sentit, i amb la finalitat d’eliminar la il·luminació excedent, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Posteriorment, el Decret
190/2015, de 25 d’agost, desplega la Llei 6/2001.
El Decret regula els aspectes referents a la zonificació de Catalunya segons la protecció del territori a la contaminació
lluminosa, determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació en funció de les zones de
protecció en què estan ubicats, i regula el funcionament de l'enllumenat en els aspectes: estacional, horari, manteniment
i d'adequació de la il·luminació existent.
D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es consideren quatre zones en funció
de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció
serà per a les E4. En base a les quatre zones concretades, en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa, al
DTES es pot trobar el Mapa de la protecció a la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat l’any 2007.

evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i millorar l'eficiència
energètica de la il·luminació artificial per tal de promoure l'estalvi d'energia i de recursos naturals.
En horari vespertí, que comprèn des de la posta del sol fins que s'inicia l'horari nocturn, y en horari nocturn, que s'inicia a
les 22 hores i finalitza amb la sortida del sol a la zona E2, la il·luminació exterior s'ha de dissenyar per tal que previngui la
contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi i l'aprofitament d'energia. Això s'aconsegueix si s'adequa la quantitat de llum
a les necessitats i temps de l'activitat que es vol desenvolupar; es dirigeix la llum només a les àrees que cal il·luminar, mai
al cel; es procura la utilització de llums d'alta eficàcia lluminosa que emetin principalment a la zona de l'espectre visible de
longitud d'ona llarga; i un programa de manteniment que ha de preveure la conservació de les llums i de les lluminàries.
Llavors, en horari nocturn s’ha de reduir la il·luminació i mantenir-se, únicament, a la zona d'accés, en els sanitaris i als
vials interiors, al mínim que permeti la circulació de vianants.

ENERGIA
S’ha de promoure l’estalvi i l’eficiència energètica en les noves instal·lacions. Per aquesta raó és recomanable reduir el
consum d'energia procedent de combustibles fòssils (i, per tant, les emissions) i combinar-la amb la producció in situ a
través de fonts d'energia renovables, per a la il·luminació i l’aigua calenta sanitària (ACS).
A més, s’haurà de complir el RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en
les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
Per últim, s’hauran de complir les determinacions i objectius marcats pel compromís adquirit amb el Pacte d’Alcaldes per
l’Energia Sostenible local (PAES), al que el municipi es va adherir el 2008. El municipi es va comprometre a reduir les
emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% per a l'any 2020 (de 21.231,36 tCO2/any a 16.985,09 tCO2/any). Això̀ vol
dir passar de 5,76 tones de CO2 per habitant l'any 2005 a 4,68 tones per habitant l'any 2020.
Cal assenyalar que l’àmbit objecte de planejament és creuat, als seus dos extrems, per dues línies elèctriques de mitja
tensió. Les seves afectacions abasten principalment terrenys qualificats de zona verda, però també alguna part de sòls
qualificats de zones de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau 15), incloent part de les edificacions existents.
Els sòls inclosos en l’àmbit d’afectació de les línies elèctriques tenen la consideració de no edificables.
Per últim, a l’extrem sud-est, coincidint amb l’accés a l’àmbit, hi ha una estació transformadora d’energia.
Imatge 44. Mapa de zonificació per a la protecció envers la contaminació lluminosa. Font: elaboració pròpia en base a les
Bases cartogràfiques del DTES.
L’àmbit de la proposta d’ordenació es troba inclós en una zona E3 de protecció envers la contaminació lluminosa, al voltant
de la qual hi ha una estreta franja qualificada com a zona E2, i que funciona com a àrea buffer entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable del Parc Natural, aquest últim amb clau E1.

AIGUA
Abastament i gestió de l’aigua

Les zones E2 corresponen a sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o d’una
àrea de la Xarxa Natura; les zones E3 són àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.

Els objectius ambientals on el planejament territorial i urbanístic té incidència en aquest vector ambiental venen marcats
per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

El Decret 190/2015, de 25 d'agost, té com a objectiu regular els sistemes d'il·luminació exterior, i els d'il·luminació interior
en relació amb l'afectació a l'exterior, per protegir el medi a la nit, mantenir al màxim possible la claror natural del cel,

En el marc de l’aplicació d’aquesta Directiva cal, en concret, tenir present les disposicions del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 aprovat pel Decret 188/2010.
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Cal garantir també el compliment del que s’estableix en el Text refós de la Llei d’Aigües (aprovada pel Reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol) i el Reglament de domini públic hidràulic (aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril).
Pel que fa al proveïment d'aigua, al terme municipal d’El Papiol el porta a terme l'empresa públic-privada Aigües de
Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió Integral d’Aigua, encarregada també d'aquesta tasca per a la resta de
municipis de l'AMB. Els nous desenvolupaments urbans han de complir amb el que estableix el Decret Legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
Sanejament
El sanejament d’El Papiol s’emmarca, com el de la totalitat de municipis de Catalunya, en el Pla de sanejament de Catalunya
(Resolució de 21 de juny de 1996), desenvolupat pel Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU).
L’empresa Aigües de Barcelona gestiona directament el servei públic de sanejament d'aigües residuals a l'àrea
metropolitana de Barcelona i, per tant, també a El Papiol. Ho fa a través de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR)
que depura les aigües d'aquesta zona: l'EDAR de Sant Feliu de Llobregat, que té capacitat per tractar fins a 72 milions de
litres d'aigua residual al dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 320.000 habitants i les activitats econòmiques associades.
Aquesta tracta i saneja les aigües residuals d'aquesta població i de 15 municipis més del Baix Llobregat. Està gestionada
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de l'Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua,
Aigües de Barcelona. Disposa de dues línies de tractament per depurar les aigües residuals. D'una banda, per millorar la
qualitat de l'aigua, aplica el tractament biològic habitual i té una línia complementària de tractament amb un sistema
terciari consistent en la filtració i desinfecció abans d'abocar l'aigua al medi. De fet, aquesta línia és la que s'utilitza per
retornar l'aigua de reg: en èpoques d'escassetat de recursos hídrics, permet reutilitzar un cabal de 0,7 hm3/any. De l'altra
banda, aplica els fangs un tractament basat en la digestió anaeròbica amb cogeneració, deshidratació i espessiment. La
cogeneració de biogàs permet recuperar el 40% de la despesa energètica del procés de depuració. Pel que fa a la zona
d’estudi, el sistema de clavegueram haurà d’estar connectat a la xarxa de clavegueram municipal. Caldrà estudiar si la
modificació puntual afecta negativament la capacitat depurativa de l'EDAR per sobrepassar el seu cabal de disseny.
RESIDUS
Construcció
La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució material de treballs de construcció,
excavació i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord amb les
determinacions del Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció, i de la corresponent ordenança municipal.
En cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra, la sol·licitud de llicència municipal per a l’enderroc, l’excavació, la
reforma o rehabilitació i la construcció d’obra nova s’ha d’acompanyar d’un document que avaluï els volums i les
característiques dels residus que s’originaran i d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus
de Catalunya que n'acrediti el destí i respongui de la seva gestió.

Actualment, la recollida selectiva al municipi ofereix les següents xifres, segons dades del Registre de residus municipals
de l'Agència de Residus de Catalunya en la seva darrera actualització disponible (2019): Orgànic 15,91%; Paper i cartó
4,59%; Vidre 5,07%; Envasos 5,81%; Altres recollides selectives 24,28%; Resta 44,34%.
Les actuacions de nova urbanització hauran de preveure en els edificis d’habitatges i d’oficines, en els comerços, els tallers
i altres establiments, espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva de residus i, en general, les operacions de
gestió descrites en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels
residus.
MOBILITAT
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada estableix una sèrie
de paràmetres que en permetin calcular el nombre de desplaçaments en funció del sostre construït. Donat l’interès
regional d’El Papiol a nivell turístic per les seves singularitats geològiques, la seva història, encara present als carrer i
edificacions del nucli històric combinat amb la seva posició com a porta d’entrada al Parc Natural de la Serra de Collserola,
caldria fer un estudi de mobilitat generada per la MPPGM per tal de completar el càlcul d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH).
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El metabolisme urbà es una zona envoltada d’un espai natural té uns efectes singulars en relació als ambients climàtics
que s'atribueixen a la contínua absorció i generació de calor per la ciutat, als canvis en el cicle de l'aigua i, als

canals de drenatge naturals.

Cal, a més a més, ressaltar que l'hàbitat mediterrani està afectat per un estrès doble: la sequera i altes temperatures a
l’estiu i la torrencialitat de les pluges, que anirà a més. Aquestes característiques climàtiques de l'àrea mediterrània poden
generar potencialment que la vegetació de les zones urbanes i en entorns naturals tinguin importants limitacions per al
seu creixement i desenvolupament, especialment quan s'espera d'elles un elevat valor ornamental, baixos costos i serveis
ecosistèmics.
Per tal d’incloure l’emergència climàtica en la proposta de MPGM, s’han mirat els escenaris climàtics previstos i amb les
dades aportades per els estudis duts a terme per l’AMB s’han establert com a hipòtesi de treball les temperatures i els
règims pluviomètrics d’un escenari moderat d’aquí a 20 anys, en el qual el règim pluviomètric es preveu que tendeixi cap
a règims més irregulars que els actuals, amb episodis de sequera alternats amb pluges torrencials.
Aquest escenari preveu un augment de 8.48 l/m2 de màxima pluja en 24 hores respecte el règim actual de 57.89 l/m2.
Així partim de la hipòtesi que cal que l’espai urbà pugui absorbir o gestionar sense problemes un episodi de pluja de 67
l/m2 en 24hores. I cal preveure un tipus de plantacions que puguin viure en l’escenari de temperatures i règims hídrics
prevists.

Urbans
En matèria de residus urbans, el pla ha d'aplicar les directrius contingudes en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
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RISCOS
Geològic
Per elaborar aquest apartat s’han consultat el document de l’ICGC ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees
urbanes d’El Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’,
d’abril de 2017. Aquest document identifica dos tipus de riscos relacionats amb la geologia: despreniments i esllavissades.
El document classifica el grau de perillositat en funció de la seva magnitud o intensitat, i de la seva freqüència o activitat.
Estableix tres nivells de freqüència, expressada pel període de retorn (T) (Baixa: T > 500 anys; Mitjana: T entre 50 i 500
anys; Alta: T < 50 anys).
Pel que fa al perill per despreniments en roca tova o sòl, el document assenyala que l’extrem nord-oest de l’àmbit que el
perill és baix. A més, el document determina que per a modificacions del Pla urbanístic vigent, a les zones amb aquests
perills ‘No cal establir una limitació determinada per zones de perillositat baixa per despreniments’. A més, apunta que
per a superfícies de roca tova, en el cas que els despreniments impliquen una pèrdua progressiva de la superfície del
terreny a la coronació, les accions que generi l’actuació han de restar suficientment allunyades de la zona d’escarpament.
Quant a la urbanització i el manteniment urbà, el document recomana que on hi hagi roca tova s’eviti l’increment de
pendents als moviments de terra i es prenguin mesures anti-erosió. Per últim, s’hauria d’evitar la ubicació de xarxes de
serveis en zones de roca tova.
El perill baix per esllavissades afecta a la pràctica totalitat de l’àmbit, a excepció d’una petita fracció situada a l’est i que
coincideix amb conreus abandonats. Per a aquests terrenys, el document recomana que es tingui en compte a les
modificacions del pla urbanístic vigent que són terrenys desfavorables des del punt de vista geotècnic. En infraestructures
existents es podran permetre obres de conservació, restauració i consolidació que no comportin augment de volum ni
modificació de les condicions del terreny (perfil, càrregues, xarxa de drenatge natural); mentre que en obres de nova
planta només fer esment que aquests terreny es qualifiquen com a desfavorables i per tant caldrà que tingui en compte
els condicionants geotècnics establerts per aquest tipus de terrenys. Pel que fa a la urbanització i el manteniment urbà, el
document marca les següents directrius relacionades amb el paviment i el drenatge:
- Zones no pavimentades, estructurar xarxes de drenatge natural, evitant entollaments i àrees d’infiltració
preferent. Dotar d’un cert pendent a les zones verdes o lliures per tal d’afavorir la circulació d’aigua.
- Zones urbanes, pavimentar els carrers que encara no ho estan i reparar els carrers amb danys en el paviment que
afavoreixin la infiltració d’aigua.
- Connectar els baixants de les teulades a la xarxa de clavegueram i evitar la seva infiltració en el terreny.
- Moviments de terres: evitar o minimitzar la realització de moviments de terres. El seu disseny i execució ha de
seguir les recomanacions del punt 2.1.1.2 del document.
Per últim, fa una sèrie de recomanacions per a la disposició de xarxes de serveis a aquests terrenys amb perill baix
d’esllavissades:
- Canalitzacions, col·lectors flexibles.
- Evitar desplegament de xarxes o derivacions secundaries a no ser que es cregui imprescindible la seva realització.
- Evitar el reg sistemàtic.
- Evitar basses artificials, piscines i dipòsits subterranis d’aigua.
- Implementar un pla per a la detecció de fuites d’aigua del sistema d’abastament i revisions periòdiques
- Evitar el reg tant en zones privades com públiques.
Imatge 45,46 i 47. Escenaris climàtics futurs. Font: AMB
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Imatge 48. Perills geològics per despreniments. Font: ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes d’El
Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’.

Imatge 49. Perills geològics per esllavissades. Font: ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes d’El
Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’.
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Incendi
Per elaborar aquest apartat s’ha constatat, amb les bases cartogràfiques del DTES que el municipi d’El Papiol es troba
immers dins el perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. Per aquesta raó s'han consultat
les bases cartogràfiques d’Incendis (1986-2019), elaborades pel DTES, en les quals es reuneixen tots els Incendis forestals
ocorreguts durant aquest període. Aquesta delimitació de les zones cremades per incendis forestals ha estat obtingudes
mitjançant el tractament d'imatges satèl·lit, en el marc del conveni entre el Departament de Medi Ambient i l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. No s’ha enregistrat cap incendi al voltant de l’àmbit objecte d’ordenació.
És per aquesta raó que també s'ha consultat el mapa de perill bàsic d’incendi (2009), realitzat en base a la inflamabilitat
de les espècies més abundants dels diferents hàbitats.
A la figura següent es mostra un detall del mapa esmentat anteriorment, on es pot observar que hi ha una zona d’alt risc
d’incendi, relacionada amb la vegetació més espessa del torrent situat als límits nord i oest de l’àmbit i amb els conreus
llenyosos abandonats, situats a l’est. La resta de superfície presenta un risc molt baix.

Imatge 50. Mapa de perill bàsic d’incendi (2009). Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques del DTES.
Inundabilitat
Havent consultat les bases cartogràfiques disponibles a l'ACA i l’INUNCAT, s'ha constatat que no hi ha cap un risc
d'inundació amb període de retorn concret que afecti a l’àmbit objecte de la MPGM. No obstant això, hi existeix risc
d’inundabilitat amb criteris geomorfològics en part del torrent de Batzac, fora de l’àmbit, a tocar del seu l’extrem nordoest.

Imatge 51 Inundabilitat en el marc municipal. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques del DTES.
Imatge 52. Inundabilitat en relació a l’àmbit de la MPGM. Font: elaboració pròpia en base a les Bases cartogràfiques del
DTES.
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Risc químic
Per una banda, el municipi d’El Papiol és travessat per un oleoducte i un gasoducte, pel que porta un risc associat i ha
d’ajustar-se a les directrius contingudes al PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya).
Per altra banda, el municipi presenta un nivell molt alt per als riscos tecnològics i per transport de mercaderies perilloses,
tant per transport viari com ferroviari. L’àmbit objecte d’ordenació es troba fora de la zona d’afectació genèrica de 500 m
definida per el TRANSCAT (Pla Especial d’Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per
Carretera i Ferrocarril a Catalunya). El Municipi té l’obligació de redactar el Pla d’Acció Municipal (PAM), que encara no
està homologat.

Altres riscos
Pel que fa al risc sísmic, tota la comarca del Baix Llobregat es troba en la zona sismotectònica 1 de Catalunya (ICC, 1997),
més concretament a la zona d’intensitat VI, essent aquesta de risc baix. Això contrasta, lleugerament, amb la informació
continguda al Mapa de Protecció Civil de Catalunya, on assenyala que la zona d’intensitat és VI-VII. En tot cas, la combinació
de les avaluacions de perillositat sísmica i de la vulnerabilitat sísmica de les construccions duta a terme per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya resol que, per al municipi d’El Papiol els efectes d’una emergència sísmica provocarien danys
lleugers als edificis, grau 1 sobre 3, la més baixa de les existents a Catalunya.

Imatge 53. Risc per transport de mercaderies perilloses. Font: elaboració pròpia en base a les bases digitals del Mapa de
Protecció Civil de Catalunya.
L’àmbit objecte d’ordenació es troba dins la zona d’alerta de Risc químic en establiments industrials de risc alt i baix, per
trobar-se en el radi d’afectació d’un possible accident d’unes indústries localitzades a Castellbisbal i Rubí. A aquesta zona
les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, encara que perceptibles per la població, no justifiquen la
intervenció, excepte per als grups crítics de població.
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5.

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS

DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS ESTABLERTS EN LA NORMATIVA O EN ELS
INSTRUMENTS APLICABLES
Per a la identificació dels objectius i criteris ambientals a adoptar en la Modificació Puntual, s’han tingut en compte aquells
que emanen dels principals Plans i Programes de rang superior, els requeriments procedents de la legislació ambiental
aplicable, els principis de sostenibilitat de la normativa urbanística vigent.
A continuació es relacionen els Plans i Programes tinguts en compte que per les característiques de la modificació que ara
es planteja i de l’àmbit afectat, condicionen fortament o aporten dades, criteris i objectius més fàcilment d’extrapolar al
present cas.
Protecció dels sistemes naturals pels seus valors de conservació, fragilitat i singularitat
No es consideren d’aplicació directa sobre l’àmbit d’ordenació els objectius definits pels Espais Naturals Protegits (PEIN,PN,
RN, etc.), ni Xarxa Natura 2000 dons el sector no es troba ubicat en cap àrea així classificada, tot i que es consideren com
a sugerències les directrius per a els Espais Funcionals (PEPNat) del Parc Natural de la Serra de Collserola, per trobar-se en
contacte directe amb ell.
Espècies de flora i fauna protegides
D’altra banda, pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna no aviar i flora, algunes espècies
potencialment presents estan catalogades com a prioritàries dins la normativa de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservació dels Hàbitats Naturals de fauna i flora silvestres, o de la seva modificació per la Directiva 97/62/CE de 27
d’octubre de 1997.
Pel que fa a la flora, destaca la zona ocupada per l’hàbitat d’interès comunitari 9340-Alzinars, a tocar de l’àmbit al seu límit
nord i que s’endinsa lleugerament dins l’àrea d’ordenació de la MPGM.
Aquesta mateixa normativa europea, la Directiva 92/43/CEE, fa referència a la presència d’espècies de vertebrats de
conservació prioritària, alguna de les quals és podrien trobar potencialment a la zona.
La Directiva Aus 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació d’aus silvestres, inclou, en els seu
annex I, algunes espècies presents a la zona, la majoria d’elles vinculades a espais oberts.
Normativa general de caràcter ambiental aplicable a l’àmbit de la MP del PGM
Marc general
Àmbit Europeu
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes al medi ambient.
Àmbit estatal
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, derogada
por la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

Àmbit autonòmic
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003,
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que deroga la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora
del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001,
de gestió de les dejeccions ramaderes.
Urbanisme i territori
Àmbit estatal
Llei 21/2013 de 9 de desembre, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que
deroga la llei 9/2006, de 28 d’ abril.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, amb una última modificació d'acord
amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Reial Decret llei 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de
projectes, derogada por la llei 21/2013 de 9 de desembre.
Reial Decret 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl, que deroga la Llei 8/2007 de 28 de maig,
del sòl.
Àmbit autonòmic
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Aigua
Àmbit europeu
Reial Decret 907/2007 de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, que transposa la Directiva
2000/60/CE, de 23 de octubre, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
Àmbit estatal
Reial Decret Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i que deroga la Llei 46/1999 de 13 de desembre de modificació de la Llei 29/1985 d’aigües.
Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel
Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de
juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments
d’aigües residuals.
Àmbit autonòmic
Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya que deroga la LOGTA i altres disposicions.
Residus
Àmbit europeu
Directiva 2010/74 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials (prevenció i
control integrats de la contaminació) que deroga la directiva 2000/76/CE de 4 de desembre, relativa a la incineració de
residus.
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Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, per la que es modifica la Directiva
94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos.
Àmbit autonòmic
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Contaminació atmosfèrica
Àmbit estatal
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Àmbit autonòmic
Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant
diòxid de nitrogen i per a les partícules.
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric.
Emergència climàtica
Àmbit internacional
Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: l’estabilització de les concentracions de gasos amb
efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.
Instrument de ratificació del protocol de Kyoto al Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, 11 de
desembre de 1997. Objectiu: 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir una reducció dels gasos amb efecte
d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 respecte els nivells de l’any 1990.
Àmbit europeu
La CE signa el protocol de Kyoto a Nova York el 29/04/1998. El 31 de maig de 2002 els estats membres el ratifiquen i es
comprometen a rebaixar un 8% d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre el 2008 i el 2012, segons els gasos
emesos el 1990.
Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
Paquet legislatiu energia i clima. Conté mesures per lluitar contra l’emergència climàtica i promoure les energies
renovables. Entre d’altres, estableix els esforços que caldrà que faci cada estat membre per reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura o residus.
COM(2009) 147/4. Llibre blanc d’adaptació al canvi climàtic.
Àmbit estatal
Ratificació Espanya al protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar les emissions a un creixement del 15%
respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012.
Reial Decret 1494/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regula el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible.
Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic.
Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta horitzó 2007-2012-2020.
Àmbit autonòmic
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic y transició energètica
Projecte de Llei de canvi climàtic, aprovat pel Govern de la Generalitat el 26 de gener del 2016. No serà aplicable fins a
l’any 2018.
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC).
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020).
Contaminació acústica
Àmbit europeu
Directiva 2007/34/CE de la Comissió per la qual es modifica a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic, la Directiva
70/157/CEE del Consell, sobre el nivell sonor admissible i el dispositiu d’escapament dels vehicles de motor.

Directiva 2002/49/CE, 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
Àmbit estatal
Reial Decret 1675/2008, de 17 de octubre, per el qual es modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, pel qual
s’aprova el Document Bàsic «DB-HR Protección frente al ruido» del Codi Tècnic de l’Edificació y es modifica el Reial Decret
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
Àmbit autonòmic
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Contaminació lumínica
Àmbit estatal
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior.
Àmbit autonòmic
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Ordre MAH/566/2009, d’11 de desembre, per la qual es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la Contaminació
Lluminosa.
Incendi
Àmbit estatal
Real Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel que s’aproven mesures de relació amb les adoptades al Real Decret- Llei 11/2005,
de 22 de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals.
Real Decret Llei 11/2005, de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis Forestals.
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. (BOE 280, de 22-11-2003)
Àmbit autonòmic
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de setembre de 1994, de Govern de la
Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Llei 5/2003,de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Biodiversitat
Àmbit europeu
Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva
hàbitats.
El 27 d’octubre de 1997, va aprovar la Directiva 97/62/UE, en què s’adapten al progrés científic (és a dir, al millor
coneixement i definició) els hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II.
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Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Annex I: Tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari per a la conservació dels quals cal designar zones especials de
conservació. Annex II: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari per a la conservació de les quals cal designar zones
especials de conservació. Annex IV: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari que requereixen una protecció
estricta.
Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. Annex I: Espècies objecte de
mesures de conservació especial del seu hàbitat a fi d’assegurar-ne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de
distribució. Per a aquestes espècies (175), es classificaran zones de protecció especial les (ZEPA).
Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

Considerar els riscos associats a determinades localitzacions i les característiques de l’emplaçament respecte de
l’ús assignat (per exemple, inundabilitat, riscos geològics, incendis forestals, etc.).
Preservar els valors naturals i culturals
Funcionalitat ecopaisatgística del territori
Diversitat dels valors naturals
Paisatge i patrimoni cultural
Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenible

Àmbit estatal
Ordre AAA/1771/2015, de 31 d’agost, per la que es modifica l’annex del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al
desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies
Amenaçades. (BOE 211, de 03-09-2015)
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, així com les seves modificacions legislatives
posteriors (BOE 299, de 14-12-2007).
Reial decret 1421/2006, d’1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora
i la fauna silvestres. (BOE 288, de 2-12-2006)
Àmbit autonòmic
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (DOGC 1714, d’1-03-1993). Annex
IV: Espècies de la fauna estrictament protegides.
Planejament territorial i urbanístic amb incidència sobre l’àmbit

Racionalització dels desplaçaments
Competitivitat del transport públic
Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics
Racionalització en el cicle de l’aigua
Eficiència energètica
Reducció de la contaminació atmosfèrica
Minimització de residus
Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
Objectius de qualitat paisatgística per a aquesta unitat de paisatge i que poden ser rellevants a l’àmbit de treball:
10.1. Uns creixements dels assentaments urbans [...] ordenats i que no comprometin els valors del paisatge de la
Vall Baixa del Llobregat, ni els valors dels espais circumdants, on es respectin els espais agraris de regadiu i conreus
d’horta.
10.4. Unes infraestructures lineals integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense
comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social.
10.5. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris dissenyades
tenint en compte la integració en l’entorn.
10.6. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzi les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir i
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Vall Baixa del Llobregat.

Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Aprovat definitivament el 20/04//2010. Entre els objectius del Pla destaquem:
Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 4. Moderar el consum de sòl.
Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació social de les àrees urbanes. 6. Protegir i potenciar el
patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió

Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons
industrials o terciaris.

10.3. Mantenir la millora paisatgística i ambiental de la llera del riu Llobregat i els trams finals de les rieres
tributàries, si cal mitjançant la protecció estricta de la vegetació de ribera actual i la restauració amb bosc de
ribera autòcton.
10.8. Desenvolupar actuacions de manteniment de la vegetació dels talussos de les infraestructures, que
minimitzin el risc d’incendis i ofereixin una imatge cuidada.
10.9. Promoure la integració paisatgística de masies, ermites, esglésies i castells, fomentant l’oferta turística i
l’enriquiment dels itineraris existents. Cal impulsar iniciatives que promoguin les vinculacions dels elements del
patrimoni històric i arqueològic de principal interès amb els itineraris paisatgístics, com a suplements pedagògics
de la xarxa de recorreguts.

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
I entre els seus objectius ambientals, condicionants en part, dels anteriors exposats, destaquem:
Racionalitzar el model d’ocupació del sòl
Reutilització dels usos obsolets
Compacitat i continuïtat en els assentaments urbans

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació
10.10. Mantenir la compacitat dels nuclis urbans [...] i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les
façanes urbanes, i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge perimetral
dels nuclis. Millorar la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials i/o industrials.

Barreja d’usos de les propostes programàtiques
Heterogeneïtat tipològica, programàtica i social

(az) medi ambient i paisatge
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10.11. Emprendre actuacions per tal d’avançar cap a la compacitat de les àrees residencials de baixa densitat:
evitar una major dispersió de les urbanitzacions existents, limitar l’ocupació de nous sòls, apostar per un model
de compleció i reducció, allà on sigui recomanable i afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes i naturals.
10.17. Impulsar actuacions de millora de les vores urbanes, en especial de les zones més degradades, mitjançant
la neteja d’espais, la plantació d’arbres, el cessament d’activitats impròpies, la creació de parcs urbans per sobre
del samontà, la prohibició de la instal•lació de publicitat, etc.
10.18. Conservar els dos camins paral•lels al riu i dissenyar accessos visibles, reconeixibles, ben senyalitzats i
amables des de les diferents poblacions de la Vall Baixa cap al riu. [...]. Aquests camins haurien d’estar arbrats
amb vegetació autòctona.
10.22. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la percepció i
interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents i
d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment
i difusió per facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. [...].
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)
En el PAES es proposa reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO2 al municipi respecte al que es va comprometre
l’any 2008.
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides
En relació als objectius a complir, a continuació s'exposen els que tenen relació directa amb la Modificació Puntual del
PGM:
Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.
3.9 Per 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la
contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl.
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.
6.3 D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant l'abocament i minimitzant l'emissió
de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i
augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial
6.4 D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la
sostenibilitat de l'extracció i el proveïment d'aigua dolça per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement
el nombre de persones que pateixen falta d'aigua
6.5 D'aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la
cooperació transfronterera, segons escaigui
6.6 D'aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els
aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs
Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i
sostenibles.
11.2 D'aquí a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport assegurances, assequibles, accessibles i sostenibles
per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció
a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les
persones d'edat.
11.3 D'aquí a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió
participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països
11.4 Incrementar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món
11.5 D'aquí a 2030, reduir significativament el nombre de morts causades pels desastres, inclosos els relacionats amb
l'aigua, i de persones afectades per ells, i reduir considerablement les pèrdues econòmiques directes provocades pels
desastres en comparació amb el producte intern brut mundial , fent especial èmfasi en la protecció dels pobres i les
persones en situacions de vulnerabilitat
11.6 D'aquí a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a
la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus

11.7 D'aquí a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en
particular per a les dones i els nens, les persones d'edat i les persones amb discapacitat
11a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals
enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional
11.b D'aquí a 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i
implementen polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, la mitigació de
l’emergència climàtica i l'adaptació a ell i la resiliència davant els desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d'acord
amb el Marc de Senda, i per a la Reducció del Risc de desastres 2015-2030, la gestió integral dels riscos de desastre
a tots els nivells
Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
12.2 D'aquí a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals
12.3 D'aquí a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d'aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell
dels consumidors i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues
posteriors a la collita
12.4 D'aquí al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg
del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir significativament el seu
alliberament a l'atmosfera, l'aigua i el sòl per tal de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i el medi
ambient
12.5 D'aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció,
reciclatge i reutilització
12.6 Encoratjar les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, a que adoptin
pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d'informes
Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre l’emergència climàtica i els seus efectes
13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots
els països
13.2 Incorporar mesures relatives a l’emergència climàtica en les polítiques, estratègies i plans nacionals
Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al
desenvolupament sostenible
14.1 D'aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tot tipus, en particular la produïda
per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la pol·lució per nutrients
OBJECTIUS AMBIENTALS APLICABLES A LA PRESENT MP DEL PGM
Objectiu 1: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl
-

(az) medi ambient i paisatge

Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència (PTMB)
Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori
Conjuminar l'assignació d'usos del sòl amb els valors inherents del territori, tot garantint l'adequació del
desenvolupament proposat en la matriu territorial
Evitar l'excessiva artificialització i ocupació del sòl
Ubicar els creixements en continuïtat amb l'espai urbà construït
Contenir el sòl de les urbanitzacions, evitar la urbanització dispersa i fomentar les estructures urbanes compactes
i plurifuncionals
Ordenar adequadament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans
Evitar o minimitzar l’afectació per edificacions i infraestructures d’àrees fràgils (àmbits fluvials, alts pendents,
etc.) i/o escasses.

29

MPGM A L’ÀMBIT DE PUIGMADRONA, AL T.M. D’EL PAPIOL
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Objectiu 2. Preservar els espais i els elements d’especial valor natural
-

-

Minimitzar l’afectació sobre els hàbitats, principalment els sistemes forestals, i espècies de més interès,
protegides per la legislació autonòmica, estatal o comunitària, per a la conservació, i establir mesures adequades
per a la seva preservació
Mantenir la varietat d'hàbitats i fomentar la biodiversitat
Compatibilitzar els usos i activitats que se’n derivin amb la preservació de la biodiversitat del territori proper
Evitar la implantació d’usos que afavoreixin l’accés motoritzat o la freqüentació excessiva dels espais lliures
forestals situats a l’entorn proper de l’àmbit
Situar les àrees d'expansió urbana sobre espais adequats d'interès natural baix
Excloure espècies amb comportament invasiu o invasor de qualsevol enjardinament
Preservar i potenciar, en la mesura del possible, la vegetació autòctona associada a la xarxa hidrogràfica

Objectiu 3. Garantir i millorar la connectivitat ecològica
-

-

Garantir la permeabilitat ecològica entre sistemes, evitant la formació de barreres i preveient els processos de
fragmentació territorial
Garantir la permanència en el nou planejament de peces de mida suficient i a una distància adequada que permeti
el flux d'espècies entre el sistema urbà i el seu entorn
Mantenir i protegir el caràcter connector de la peça de ‘Espai funcional’ de que forma part l’àmbit, donat que es
tracta d’un element vertebrador a nivell territorial
Establir una continuïtat entre la xarxa d’espais lliures urbans i l’exterior, especialment amb el Parc Natural
Introduir el concepte de connectivitat ecològica en el disseny dels espais lliures urbans
Projectar la vegetació de les zones verdes amb majoria d’espècies autòctones, de manera que es garanteixi la
seva adaptació, un fàcil i econòmic manteniment, la continuïtat del paisatge i la possibilitat de colonització per
part de la fauna de la zona
Introducció d’espècies vegetals (millor si són autòctones) amb especial atracció (trofotopia i/o genetopia) per a
la fauna, especialment ocells i lepidòpters (fruits, flors..)
Conservar els peus arboris, conjunts arbrats i masses de vegetació natural preexistents amb especial valor i més
significatius del sector

Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
-

Objectiu 6. Prevenir riscos naturals i antròpics
-

-

-

-

-

-

Donar compliment a les determinacions contingudes en la unitat 10 del Catàleg de paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona
Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat
Establir l’ordenació a partir d’estratègies d’integració paisatgística: establir condicions de regeneració
topogràfiques que harmonitzin de forma visual i gradualment amb el relleu natural
Afavorir un grau d’intensitat d’ús del territori gradual de major a menor des de l’urbà consolidat de l’àmbit fins el
sòl no urbanitzable, tenint en compte els elements de connectivitat biològica
Tenir cura de la qualitat paisatgística de l’espai urbà, tant pel que fa a aspectes com la continuïtat, espais per a
vianants i bicicletes, el tractament de la vegetació, etc., com per la regulació acurada dels elements d’urbanització,
de les façanes, les tanques, mitgeres, etc.
Millorar la qualitat de la vegetació de manera generalitzada (control d’espècies invasores, plantacions puntuals
amb espècies autòctones d’interès, etc.)
Preservar els valors paisatgístics i elements identitaris i incorporar prescripcions adequades per a que les
construccions s’adaptin al territori on estiguin situades i no comportin un demèrit per als elements preexistents
a l’entorn
Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i zones d’estada accessibles a peu o en bicicleta, per facilitar la
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori
Introduir el concepte del mosaic agroforestal, en l’ús i distribució d’espècies vegetals a l’hora de plantejar
l’enjardinament i plantacions en alguns sectors, en especial a l’est de l’àmbit
Integrar els nous volums, mantenint el caràcter específic del lloc

Delimitar les zones de riscs a fi d'evitar-ne la seva urbanització
Evitar l’afecció de vessants amb pendent elevat i delimitar les zones susceptibles de patir fenòmens de risc
geològics per tal de garantir la seguretat i el benestar de les persones.
Adaptar les edificacions i vials que es prevegin a la morfologia actual del terreny, per tal de minimitzar els
moviments de terres i els processos d’erosió del sòl en les zones no antropitzades, així com el tractament adequat
dels talussos que es puguin generar
Adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals
Establir criteris per a les franges de protecció contra el risc d'incendi, amb un enfocament específic i adaptat a les
condicions de cada sector

Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
-

Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües d’escolament al subsòl, especialment
a les zones d’escolament preferent de l’aigua
Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament
Mantenir aclarits els recorreguts naturals de l'aigua
Evitar la contaminació de les aigües
Fomentar l'estalvi i la reutilització d'aigua
Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a l'abastament
Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades
Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades
Utilització en la jardineria d’espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona

Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en l’entorn
Evitar la contaminació acústica, mantenint o fins i tot disminuint l'actual nivell de soroll
Ordenar els usos previstos tenint en compte el mapa de capacitat acústica i la zonificació que pot rebre,
potencialment, cada subàmbit objecte de planejament
Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva per tal d’amortir les emissions de partícules

Objectiu 8. Minimitzar els efectes del planejament sobre l’emergència climàtica
-

-

Contribuir amb el planejament proposat al compromís de reducció de GEH que es deriva del PAES
Incorporar mesures en el disseny, ús de materials i constructives que minimitzin el consum energètic
Planificació integrada dels usos i la mobilitat generada, amb l’objecte d’afavorir l’accessibilitat, i reduir la mobilitat
obligada i, en general, la demanda de transport
Incorporar criteris ambientals i d'ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les condicions d'emplaçament
i d'orientació, la configuració arquitectònica, els materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i
cobertes, la introducció d'energies renovables, etc.
Augmentar les superfícies captadores de CO2 atmosfèric, sobre tot aquelles relacionades amb els sistemes
vegetals (zones verdes i sistema hidrogràfic)

Objectiu 9. Garantir una correcta gestió dels materials i residus
-

(az) medi ambient i paisatge

Compensar al màxim del possible el moviment de les terres (terraplenats, excavacions)
Reutilitzar els horitzons superiors de sòl per a les actuacions que comportin restauració/revegetació posterior
Avaluar els volums i tipologia dels residus generats per enderroc i excavacions i els preexistents i estudiar la seva
correcta gestió prioritzant la reutilització o reciclatge
Disposar espais concrets per a emplaçar sistemes de recollida selectiva dels residus generats en les edificacions i
zones d’aparcament
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6.

ALTERNATIVES DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ

Pel que fa a les possibilitats de creixement de les edificacions, a continuació es mostra un quadre:

Objectius de la MPGM
L’objectiu de la MPGM és la regeneració urbana, la millora de les condicions de vida dels residents a Puigmadrona i la
millora de les relacions del teixit urbà amb l’entorn protegit. Per això 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.

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

Ien (*)
0,76
potencial nous hbtg
existent (amb magatzems)
ampliacions directes

9.761,00 m²
1.457
6.439
1.865

(*) Ien: Índex d’edificabilitat neta

El nombre d’habitatges té un potencial d’augmentar de 31 actuals fins a 43, sumant 12 nous habitatges segons la superfície
de clau 15 disponible.

A aquest apartat s’exposen les alternatives que ha de donar compliment a l’objectiu plantejat. Però, abans de aprofundir
en les alternatives, cal fer un resum de les diferències més notables entre les mateixes.
A l’alternativa 0 tot el sòl de l’àmbit està qualificat com urbà, però a la resta d’alternatives una part de l’urbà, compresa
entre el 17 i el 24% segons el cas, es reclassifica com a sòl no urbanitzable.
En totes les alternatives, a més, es contempla que hi podrà haver un creixement potencial per ampliació directa dels
habitatges existents que no hagin assolit l’edificabilitat màxima de la parcel·la, i un creixement de nous habitatges
unifamiliars (clau 15).
Per últim, a excepció de l’alternativa 0, es preveu la localització d’un pàrquing a l’entrada de l’àmbit que alliberi de cotxes
el carrer que estructura la urbanització.

Imatge 54. Alternativa 0. Font: Equip redactor de la MPGM.
Quadre de superfícies

ALTERNATIVA 0

SISTEMES
espais lliures
viari

A aquesta alternativa, el PGM preveu la localització de les zones verdes a ambdós extrems (est i oest) de l’àmbit. No
obstant això, al límit oest i en contacte directe amb els vessants del torrent de Batzac, situa una parcel·la de clau 15
separada per la zona verda de la resta de superfície amb clau 15. Tot el sòl és urbà.

ZONES
conservació de l'estrucutra
urbana i edif. potencial

clau 6
clau 5b

9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24

clau 15

12.924,00 m² 57%
12.924,00

A més, als dos extrems dibuixa la diversificació del carrer fins als límits de l’àmbit cap al Parc Natural que, per la manca de
continuïtat, semblen ser culs de sac. Al límit oest, un carrer surt de l’àmbit cap al sud, amb la voluntat de connectar amb
el nucli principal d’El Papiol, travessant el Parc Natural per la zona conreada.
Al límit est, sota la línia elèctrica només hi ha zona verda, on a més es situa l’estació transformadora d’energia, mentre
que al límit oest sota la línia elèctrica hi ha zona verda però, també, una bona superfície amb clau 15, d’habitatges.

(az) medi ambient i paisatge
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ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1
A aquesta alternativa, la MPGM preveu la localització de les zones verdes, també, a ambdós extrems (est i oest) de l’àmbit.
A l’extrem oest queda fragmentat per el vial. És també cap a aquests dos extrems on es proposen els nous creixements
sota clau 15, en continuïtat amb el parcel·lari existent.
727 m²

Es produeix una desclassificació del sòl urbà cap a sòl no urbanitzable de l’extrem oest, on en l’actualitat es situa l’edificació
desconnectada de la resta de clau 15, així com la desclassificació d’una part l’extrem nord-est i l’àrea sota les parcel·les
amb clau 15 del límit sud-est, en contacte amb l’alzinar i els conreus llenyosos respectivament. En total, els sistemes de
verd en sòl urbà i sòl no urbanitzable sumen 7.315 m2.

432 m²

474 m²

939 m²

3936 m²
490 m²

2142 m²

R 12,5m

739 m²

3579 m²
1145 m²
471 m²
341 m²

Pel que fa als vials, a l’entrada de l’àmbit es dibuixa una plaça amb el nucli de zona verda i vorejada d’un vial circular. A
l’altre extrem, es situa una rotonda de 12,5 m de radi que permet sortir pel mateix punt d’entrada a l’àmbit. El pàrquing
es situa a l’entrada, a ambdós costats del carrer, en dues files paral·leles entre elles i perpendiculars al carrer. Aquesta
disposició obliga a traslladar de lloc l’estació transformadora d’energia.
Al límit est, sota la línia elèctrica només hi ha zona verda i una petita fracció del pàrquing, mentre que al límit oest sota la
línia elèctrica hi ha zona verda però, també, una molt petita superfície amb clau 15, d’habitatges.

potencial ampliació directa

Ien

0,96
0,90

400 m²

456 m²
359 m²

247 m²

Imatge 55. Alternativa 1. Font: Equip redactor de la MPGM.
Quadre de superfícies

Pel que fa a les possibilitats de creixement de les edificacions, a continuació es mostra un quadre:
EDIFICABILITAT
residencial zona 15 (PA)
sostre existent

1872 m²

SISTEMES
espais lliures
viari

10.996,80 m²
2.692,80
6.439,00

ZONES
conservació de l'estrucutra urbana i edif
zona 15 en nous PA

1.865,00

El nombre d’habitatges té un potencial d’augmentar de 31 actuals fins a 53, sumant 22 nous habitatges segons la superfície
de clau 15.

SNU

(az) medi ambient i paisatge

36%

clau 6
clau 5b

6.371,00 m²
2.362,00
4.009,00

64%

clau 15
clau 15

11.434,00 m²
8.442,00
2.992,00
4.953,00 m²

22%
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ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2
A aquesta alternativa, la MPGM preveu la localització de les zones verdes, també, a ambdós extrems (est i oest) de l’àmbit,
quedant l’àrea on actualment es situa l’edificació en contacte amb el torrent de Batzac embeguda en la clau 6. En aquest
extrem oest, la zona verda queda fragmentada per la rotonda.
432 m²
1801 m²

És també cap a aquests dos extrems on es proposen els nous creixements sota clau 15, en continuïtat amb el parcel·lari
existent. En aquest cas, l’estació transformadora d’energia hauria de ser traslladada per l’ocupació del seu lloc actual amb
clau 15.

474 m²

4113 m²
R 12,5m

2390 m²

414 m²
3853 m²
667 m²
549 m²

Es produeix una desclassificació del sòl urbà cap a sòl no urbanitzable de l’extrem nord-est i l’àrea sota les parcel·les amb
clau 15 del límit sud-est, en contacte amb l’alzinar i els conreus llenyosos respectivament. En total, els sistemes de verd en
sòl urbà i sòl no urbanitzable sumen 7.059 m2.
Pel que fa al vial, es manté l’estratègia de vial únic d’entrada i sortida, amb una rotonda de 12,5 m de radi al final de carrer
que permet sortir pel mateix punt d’entrada a l’àmbit. El pàrquing es situa a l’entrada, a la vessant nord del contrafort,
amb entrada i sortida pel mateix lloc, amb conreus a un costat, zona verda a l’altre i sòl no urbanitzable al front.
Al límit est, sota la línia elèctrica només hi ha zona verda i molt bona part del pàrquing, mentre que al límit oest sota la
línia elèctrica hi ha zona verda però, també, una molt petita superfície amb clau 15, d’habitatges.

EDIFICABILITAT
residencial zona 15 (PA)
sostre existent
potencial ampliació directa

Ien

0,91
0,90

11.266,80 m²

785 m²

Imatge 56. Alternativa 2. Font: Equip redactor de la MPGM.
Quadre de superfícies

clau 6
clau 5b

6.510,00 m²
3.215,00
3.295,00

34%

12.404,00 m²

66%

2.962,80

ZONES

6.439,00

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

9.112,00
3.292,00

SNU

3.844,00 m²

1.865,00

El nombre d’habitatges té un potencial d’augmentar de 31 actuals fins a 56, sumant 25 nous habitatges segons la superfície
de clau 15.

21 places

597 m²
448 m²

SISTEMES
espais lliures
viari

Pel que fa a les possibilitats de creixement de les edificacions, a continuació es mostra un quadre:

1000 m²

486 m²
1454 m²

(az) medi ambient i paisatge

17%
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ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 3
A aquesta alternativa, la MPGM preveu la localització de les zones verdes, també, a ambdós extrems (est i oest) de l’àmbit.
Al límit oest, la zona verda es situa al vessant sud del contrafort, quedant l’àrea on actualment es situa l’edificació en
contacte amb el torrent de Batzac embeguda en la clau 6; al límit est, es té la voluntat de que els espais verds (clau 6)
trenquen la barrera continua que suposa el teixit urbà i permeabilitzen el límit sud-est de l’àmbit, per tal de donar
continuïtat al sòl no urbanitzable mitjançant el verd urbà.

1200 m²

698 m²

3934 m²

1296 m²

1654 m²

R 12,5m

540 m²

És també cap a aquests dos extrems on es proposen els nous creixements sota clau 15, en continuïtat amb el parcel·lari
existent.

3578 m²
1323 m2

471 m²

17 places PK
404 m²

Es produeix una desclassificació del sòl urbà cap a sòl no urbanitzable a ambdós extrems. A l’extrem oest, la desclassificació
es produeix al vessant sud, mentre que a l’extrem est es produeix als dos vessants, a la zona en contacte amb l’alzinar, a
l’àrea sota les parcel·les amb clau 15 del límit sud-est, en contacte amb els conreus llenyosos, i a la zona on es situa l’estació
transformadora d’energia, per tal de mantenir-la. En total, els sistemes de verd en sòl urbà i sòl no urbanitzable sumen
8.050 m2.
Pel que fa al vial, es manté l’estratègia de vial únic d’entrada i sortida. A l’entrada de l’àmbit es dibuixa una plaça amb el
nucli de zona verda i vorejada d’un vial circular. A l’altre extrem, es situa una rotonda de 12,5 m de radi que permet sortir
pel mateix punt d’entrada a l’àmbit. El pàrquing es situa a l’entrada, a la vessant nord del contrafort, a un costat de la plaça
i en contacte amb el sòl desclassificat.
Al límit est, sota la línia elèctrica només hi ha zona verda i el pàrquing, mentre que al límit oest sota la línia elèctrica hi ha
zona verda però, també, una molt petita superfície amb clau 15, d’habitatges.
Pel que fa a les possibilitats de creixement de les edificacions, a continuació es mostra un quadre:
EDIFICABILITAT
residencial zona 15 (PA)
sostre existent
potencial ampliació directa

Ien

0,87
0,54

9.761,00 m²
1.457,00

1872 m²

720 m2
391 m²
5,5 m ample

364 m²
301 m²

7m ample

Imatge 57. Alternativa 3. Font: Equip redactor de la MPGM.
Quadre de superfícies
SISTEMES
espais lliures
viari

6.536,00 m²
3.023,00
3.513,00

37%

clau 6
clau 5b

ZONES
conservació de l'estrucutra urbana i edif
zona 15 en nous PA

11.195,00 m²
8.482,00
2.713,00

63%

clau 15
clau 15

5.027,00 m²

22%

SNU

6.439,00

499 m²

1.865,00

El nombre d’habitatges té un potencial d’augmentar de 31 actuals fins a 43, sumant 12 nous habitatges segons la superfície
de clau 15.

(az) medi ambient i paisatge

34

MPGM A L’ÀMBIT DE PUIGMADRONA, AL T.M. D’EL PAPIOL
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

ALTERNATIVA 4
En aquesta alternativa de la MPGM es manté la intenció de ubicar un espai públic d’accés al nucli, que ajudi a endreçar les
àrees de serveis. Es proposa que aquest espai públic tingui la condició de plaça, és a dir que faci d’espai de trobada, de
jocs, i de mirador sobre el paisatge i en especial sobre el pic del Puigmadrona. Des d’aquest punt d’entrada al nucli, surt
un camí existent que permet l’accés a Collserola. Completant aquest punt d’entrada, s’ubica un aparcament (12/18 places)
i l’àrea per l’estació transformadora existent i zona per la recollida d’escombraries. L’ordenació de les noves edificacions
complementen aquest espai de plaça, constituint una àrea de qualitat urbana, ocupant el mínim sòl possible.
A l’altre extrem del carrer de Puigmadrona es proposa un espai viari que permet el gir de vehicles, donant compliment a
la seguretat i a l’accessibilitat necessària pel bon funcionament. Es complementa aquest àmbit amb una zona verda al sud
a tocar del torrent de Batzacs i amb vistes al nucli del Papiol.
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 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.
Pel que fa al viari, es manté l’estratègia de vial únic d’entrada i sortida; 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.

Imatge 58. Alternativa 4. Font: Equip redactor de la MPGM.

L’ordenació dels sòls privats (clau 15) té com objectiu principal, completar el tronc edificat de Puigmadrona. 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 edificatòries ja existents.
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.
Pel que fa a les possibilitats de creixement de les edificacions, a continuació es mostra un quadre:
EDIFICABILITAT
residencial zona 15 (PA)
sostre existent
potencial ampliació directa

Ien

0,76
0,54

9.761,00 m²
1.457,00
6.439,00

Quadre de superfícies
SISTEMES
espais lliures
viari

5.897 m²
2.595,00
2.714,00

34%

clau 6
clau 5b

ZONES
conservació de l'estrucutra urbana i edif
zona 15 en nous PA

13.370,00 m²
8.753,00
2.617,00

66%

clau 15
clau 15

5.491,00 m²

24%

SNU

1.865,00

El nombre d’habitatges té un potencial d’augmentar de 31 actuals fins a 43, sumant 12 nous habitatges segons la superfície
de clau 15.

(az) medi ambient i paisatge
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7.

JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA I ESTIMACIÓ DELS SEUS EFECTES RELLEVANTS
PEL MEDI AMBIENT

En aquest apartat es procedeix a avaluar l’afectació que suposarà el desenvolupament de l’alternativa adoptada sobre
cada un dels aspectes ambientalment rellevants.

- Emergència climàtica: el desenvolupament de la proposta, amb les característiques que s’indiquen a la memòria de la
MP, suposarà una emissió de GEH que es calcula mitjançant l’‘Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al
planejament urbanístic derivat’.
Medi afectat

A tal efecte, es classifiquen els impactes en les quatre categories següents:
a)

- Riscos: en funció del mapa de perill bàsic d’incendi forestal, elaborat pel DTES; en funció de la cartografia de l’ACA i
l’INUNCAT; i en funció del document ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol. Recomanacions
respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’.

Impacte ambiental compatible (C): aquell que es recupera immediatament un cop s’atura l’activitat i no necessita
practiques protectores o correctores.

Consum i ocupació del sòl. Model territorial

b) Impacte ambiental moderat (M): aquell la recuperació del qual no precisa pràctiques protectores o correctores
intensives i, en el qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps.
c)

Impacte ambiental sever (S): aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de
mesures protectores o correctores, i en el qual, tot i l’adopció d’aquestes mesures, la recuperació precisa un
període de temps dilatat.

d) Impacte ambiental crític (Cr): Aquell la magnitud del qual es superior al llindar acceptable. En aquest cas, es
produeix una pèrdua permanent de qualitat de les condicions ambiental, sense possible recuperació, inclús amb
l’adopció de mesures protectores o correctores.
A continuació s’explica la metodologia seguida per a l’avaluació de cada factor ambiental de les diferents alternatives.
- Consum i ocupació del sòl. Model territorial. Inclou la geomorfologia, la hidrologia i la superfície de sòl ocupada per
edificacions.
•
•
•

Geomorfologia: s’avaluarà l’impacte en funció de la modificació topogràfica prevista per a cada zona.
Hidrologia: s’avaluarà l’afectació a la hidrologia superficial en aquells casos en que la proposta afecti a les xarxes
de drenatge.
Superfície de sòl ocupada per l’edificació: s’avalarà la racionalització de l’ocupació i la superfície ocupada en relació
a la superfície lliure de l’àmbit d’ordenació.

- Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
•

•
•
•

HIC: s’ha avaluat mitjançant l’estudi de la cartografia d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat
(escala: 1/50.000), contrastant la informació mitjançant l’anàlisi d’ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, i confirmant o complementant amb el treball de camp.
Comunitats vegetals: es complementarà la informació bibliogràfica amb l’obtinguda de l’observació al treball de
camp per tal d’avaluar la afectació de les mateixes pel desenvolupament de la MP.
Fauna: en funció del llistat d’espècies de fauna potencialment presentes (de l’apartat de fauna d’aquest EAE) s’ha
determinat l’interès de l’àmbit com a nínxol per aquestes especies i l’afecció de la proposta als mateixos.
Connectivitat ecològica:

- Paisatge: s'avaluarà en funció del grau de conservació dels elements característics del paisatge, marcats pels catàlegs del
paisatge. També es prendran en consideració les modificacions del relleu derivades del desenvolupament de la proposta i
les visuals des de les zones més elevades de l’àmbit.
- Medi atmosfèric, lumínic i acústic: s’ha avaluat en funció del mapa de situació acústica, la zonificació segons la protecció
envers la contaminació lluminosa i la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. També els efectes
previsibles derivats del desenvolupament de la proposta.

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural

Paisatge

Medi atmosfèric

Emergència climàtica
Riscos

Aspectes afectats

Valoració
A0

A1

A2

A3

A4

Modificacions
topogràfiques

S

S

S

S

S

Hidrologia superficial

C

M

S

C

C

Superfície ocupada

S

M

M

C

C

HIC

M

C

C

C

C

Comunitats vegetals

M

C

C

C

C

Fauna

M

M

M

C

C

Connectivitat ecològica
Modificació estructura
existent

S

M

M

C

C

S

M

M

M

C

Exposició visual

M

M

M

C

C

Soroll

S

M

M

C

C

C

C

C

C

C

Contaminació lumínica

S

M

M

C

C

Emissions

C

C

C

C

C

Incendi

M

M

M

C

C

Geològics

M

M

M

M

M

Químic

C

C

C

C

C

Matèria
atmosfèrica

particulada

Imatge 59. Taula d’avaluació d’alternatives.
A continuació s’ofereix una justificació de la alternativa adoptada (alternativa 4):
- Consum i ocupació del sòl
•

•

•

Geomorfologia: degut a l’elevat pendent dels vessants on es situaran les noves edificacions i els carrers nous que
han d’obrir-se, la morfologia canviarà inevitable i irreversiblement. Tot i així, la major part de les edificacions es
situaran a les zones més planeres, on hi havia hagut conreus, pel que estan aterrassades.
Hidrologia: tot creixement porta associat un increment en les superfícies impermeabilitzades, pel que augmentarà
el volum d’aigua a tractar pel sistema de sanejament i l’aportat als drenatges naturals. L’Alternativa 2 planteja 56
habitatges, i 53 l’alternativa 1, la resta plantegen 43 habitatges. El consum d’aigua i la generació d’aigües residuals
està en funció del nombre d’habitatges. D’altra banda la impermeabilització serà major en funció també del major
nombre d’habitatges.
Superfície de sòl ocupada per l’edificació: S’avalua en funció de la superfície que passa a sòl no urbanitzable, que
correspon al sòl que quedarà lliure de tot tipus d’edificació o de tractament del sòl. L’alternativa 4 resulta la millor
(5.491m2) i la pitjor seria l’alternativa 0.

- Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
•

(az) medi ambient i paisatge

HIC: no s’afecta a cap HIC amb el desenvolupament de la proposta, mentre que a l’alternativa 0 es podria haver
afectat per estar dins el sòl urbà (tot i que està dins de zona verda).

36

MPGM A L’ÀMBIT DE PUIGMADRONA, AL T.M. D’EL PAPIOL
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

•

•

•

Comunitats vegetals: en tractar-se d’un espai urbanitzat i no havent-se localitzat cap formació vegetal
especialment sensible al voltant de l’àmbit de la MP, l’impacte només podrà venir del tractament amb espècies
vegetals dins dels espais verds privats, per tan caldrà posar cura en la prohibició de la utilització d’espècies
invasores, sobretot tractant-se d’un sector envoltat per el Parc Natural.
Fauna: la possibilitat de que la parcel·la situada al costat del torrent de Batzac s’integri als sistemes verdes (bé
urbà, bé en sòl no urbanitzable) minimitza l’impacte sobre el moviment de fauna al torrent. A més, la major
proporció de verd ajuda a tenir una major superfície d’hàbitats disponibles per a la fauna. La concentració de la
edificació minimitza les pertorbacions sobre els hàbitats adjacents. En consideració a això les alternatives 3 i 4 són
les que presenten una proposta més adequada als valors del torrent.
Connectivitat ecològica: amb la proposta que es presenta en les alternatives 3 i 4 s’aconsegueix minimitzar la
pressió sobre el torrent de Batzac, així com es crea una permeabilitat a través de l’àmbit que millora la
connectivitat terrestre cap al Parc Natural, tot i que es considera que la potencial capacitat connectora en aquest
entorn depèn de la peça de sòl industrial que queda al sud de l’àmbit i que està en sòl de protecció especial.
L’alternativa 0 no va considerar la funcionalitat natural d’aquest territori i en concret la funció connectora del
torrent.

- Paisatge: la proposta que es presenta en totes les alternatives excepte l’alternativa 0 s’elimina un vial que fragmentaria
el paisatge per estar situat en paral·lel al torrent i fragmentar camps de conreu. Alhora, obren la possibilitat de recuperar
un itinerari a peu que travessi els camps de conreu i arribi al Parc Natural a través dels espais verdes urbans. Per altra
banda, l’alternativa 4 presenta una proposta de concentrar els serveis urbans en el punt d’accés, identificant una àrea
específica per aquests, cosa que millora el funcionament general i també introdueix ordre i harmonia en l’àmbit. Es
considera que l’alternativa 4 equilibra els objectius de millora urbana i amb l’entorn natural.

Alternativa 0*

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Emissions mobilitat generada

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Emissions consums energètics

86

97,90%

20

86,10%

20

84,50%

20

91,90%

20

91,50%

Emissions cicle de l'aigua

0

0,04%

0

0,11%

0

0,12%

0

0,43%

0

0,51%

Emissions residus

2

2,03%

3

13,77%

4

15,36%

2

7,99%

2

7,98%

TOTAL (t CO2/any)

88

24

24

22

22

* L’alternativa 0 hauria de tenir unes emissions totals de 22 tCO2/any, amb una contribució de la mobilitat del 91,8% (20
tCO2/any), del cicle de l’aigua de 0,17% (20 tCO2/any) i de la gestió de residus del 8,01% (2 tCO2/any).
Imatge 59. Taula resum d’emissions de CO2 en base a l’Eina de càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament
urbanístic.
Per concloure, les alternatives 3 i 4 són les que mostren una millor assumpció dels objectius ambientals definits. No
obstant des del punt de vista de l’ordenació dels usos en l’espai i per tant de la qualitat paisatgística resultant,
l’alternativa 4 presenta una distribució més coherent amb el funcionament general de l’àmbit i en relació als valors
naturals de l’entorn, minimitzant l’ocupació del sòl i les possibles afectacions al medi natural. Especial significació en
aquest sentit té 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. En aquest mateix
sentit, l’alternativa 4 planteja una nova delimitació del règim de sòl que suposa una reducció del 24% respecte l’actual
sòl urbà, el major percentatge de totes les alternatives, i en tractant-se de l’espai protegit on s’insereix la urbanització de
Puigmadrona, això es considera molt significatiu per la preservació dels valors naturals.

- Medi atmosfèric, lumínic i acústic: es tracta d’una zona amb els sistemes urbans desenvolupats, pel que no s’espera un
augment de contaminació lumínica ni atmosfèrica important. Pel que fa a la contaminació acústica, pot haver-hi un lleuger
augment de la contaminació per l’augment d’habitatges, major per a les alternatives 1 i 2.
- Riscos: Tot i que hi existeix cert risc d’incendi i, també, de transport per mercaderies perilloses, els riscos que cal
considerar amb més pes són els geològics. La proposta A3 i la A4 són les que exposen menys superfície de sòl amb clau 15
als riscos per despreniments. Els riscos per esllavissades afecten a totes les alternatives.
- Emergència climàtica: El càlcul de les emissions s’ha fet amb l’ajuda de l’Eina per al càlcul de les emissions de CO2
associades al planejament urbanístic (general), disponible al DTES (versió actualitzada, 2020). Però, cal considerar que els
càlculs s’han fet només per als possibles nous creixements i no per a les edificacions existents, donat que ja entren en el
còmput de les emissions anuals del municipi.
Cal considerar que, per fer els càlculs, s’han afegit el parc de vehicles municipal però no les distàncies recorregudes en
relació a l’àmbit, pel que l’Eina no va sumar les dades corresponents a la mobilitat al còmput global de les emissions de
GEH.
En totes les alternatives, el consum energètic sembla ser el que més emissions aporta (probablement per la falta de dades
afegits pel que fa a la mobilitat associada a l’àmbit), seguit de la gestió de residus i el cicle de l’aigua.
Pel que fa a les emissions totals, l’alternativa 0 suposa un total de 88 tCO2/any, mentre que les alternatives 1 i 2 suposarien
unes emissions de 24 tCO2/any, i l’alternativa 3 i l’alternativa 4 de 22 tCO2/any. Cal ressaltar que donada la normativa
vigent per a les noves construccions, les emissions de l’alternativa 0 haurien de ser més semblants a les de les altres
alternatives, al voltant de les 22 tCO2/any.
Qualsevol de les alternatives suposen un allunyament de l’assoliment del compromís de reducció d’emissions del PAES
menor de l’1% . Veure l’ANNEX II-a (alternatives 0,1,2,i 3) i II-b (0,1,2 i 4).
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8.

MOTIVACIÓ

DEL

PROCEDIMENT

DE

L’AVALUACIÓ

AMBIENTAL

ESTRATÈGICA

SIMPLIFICADA

L’àmbit objecte de planejament s’ubica en sòl urbà. La situació de canvi que planteja la MP pot representar un cert efecte,
principalment per la desclassificació de sòl com a SNU.
D’altra banda, la Disposició addicional vuitena en el punt 6 a tercer de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, indica que s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 21/2013, s’estableix justament el supòsit anunciat més a
munt:
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents:
1. Són objecte d’una avaluació́ ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així ́ com les seves modificacions, que
adopti o aprovi una Administració́ pública i l’elaboració́ i aprovació́ dels quals l’exigeixi una disposició́ legal o reglamentària
o un acord del Consell de Ministres o del Consell de Govern d’una comunitat autònoma, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització́ de projectes legalment sotmesos a avaluació́ de l’impacte ambiental i es
refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura, aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió́ de
residus, gestió́ de recursos hídrics, ocupació́ del domini públic maritimoterrestre, utilització́ del medi marí,́
telecomunicacions, turisme, ordenació́ del territori urbà̀ i rural, o de l’ús del sòl; o bé,
b) Requereixin una avaluació́ pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic d’acord
amb els criteris de l’annex V.
d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ́ ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor.
2. Són objecte d’una avaluació́ ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior.
b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, de zones d’extensió́ reduïda.
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització́ en el futur de projectes, no compleixin els altres requisits
esmentats a l’apartat anterior.
Per tant és pertinent el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
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9.

MESURES DE MITIGACIÓ DELS IMPACTES

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
•
•
•
•

Mesures a considerar en el desenvolupament de la MPPGM:
CONDICIONS GENERALS
•
•

•
•
•
•
•

Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en els documents
ambientals previs.
Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa als aspectes ambientals en urbanisme,
sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, patrimoni natural, patrimoni cultural,
paisatge i mobilitat.
Incorporar, en la mesura del possible, les mesures addicionals, proposades en aquest document, per a l'estalvi en
el consum de recursos.
Durant el desenvolupament de la MPPGM, fer regs periòdics en els sòls nus i camins de terra per evitar l'emissió
de partícules a l'atmosfera.
Donar compliment i seguir les indicacions i determinacions de les mesures per al seguiment ambiental de la MP.
Es procurarà una gestió integral del cicle de l’aigua: preveure sistemes d’aprofitament de les aigües pluvials, la
reutilització de les aigües grises i el tractament de les aigües residuals.
Es garantirà el tractament adequat de les aigües residuals amb la connexió a la xarxa de clavegueram.

•

La proposta haurà de limitar les tipologies edificatòries pel que fa a la eficiència energètica: tipus A i B.
Les noves edificacions hauran de tenir sistemes d’estalvi d’energia i aigua.
S’haurà de preveure una correcta gestió dels residus.
S’hauria de preveure la possibilitat de que en un futur es prioritzaren els medis de transport que utilitzen energies
renovables, pensant en la necessitat d’instal·lar infraestructura necessària per a suportar-los.
S’establiran les condicions necessàries per l’ús preferent d’energies alternatives i renovables.

MEDI ATMOSFÈRIC
•
•

•
•
•

S’evitarà la dispersió i l’extensió dels àmbits que requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors.
Els projectes que comprenguin enllumenat exterior, hauran de donar compliment a la llei 6/2001 d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de
desplegament de la Llei esmentada. El projecte d’urbanització establirà els nivells d’il·luminació i els factors
d’uniformitat, així com les característiques generals a exigir als diferents tipus d’il·luminació, d’acord amb la
legislació vigent.
S’haurà de complir amb els criteris de la Directiva 98/11/CE.
Necessitat de que els aparells emissors del so afectin el mínim possible a les zones de SNU adjacents.
Minimitzar l'emissió de partícules a l'atmosfera durant el desenvolupament de la proposta, realitzant regs
periòdics a les zones amb terreny solt i desproveït de vegetació.

CONSUM I OCUPACIÓ DEL SÒL
RISCOS
•
•
•
•

Minimitzar al màxim possible la superfície impermeabilitzada.
Distribuir els usos del sòl en funció dels usos existents, creant agregats. Evitar la distribució dispersiva.
Evitar grans transformacions geomorfològiques per tal de minimitzar l’afectació sobre els drenatges naturals.
Adaptar les construccions als pendents.
S’han de complir les determinacions del PEPNat per a la tipologia d’Espais funcionals.

•
•
•
•

Preveure una gestió de la coberta vegetal per prevenir el risc d’incendi.
Prioritzar espècies de baixa combustibilitat.
En cap cas edificar en zones amb riscos geològics.
Seguir les indicacions del document ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes d’El Papiol.
Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis’.

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
•
•
•

En tractar-se d’un connector ecològic, les espècies emprades en l’enjardinament i la revegetació de les zones
verdes ha de ser autòctona.
Es prioritzarà la plantació d’espècies que ofereixin hàbitat: recursos tròfics o refugi per a la cria i guaita.
Es vetllarà per la no afectació a la connexió ecològica actual entre el PN de Collserola i les Muntanyes de l’Ordal.

PAISATGE
•
•
•

Hauran de protegir-se les visuals cap a l’àmbit, mantenint la coherència en la distribució d’usos en el paisatge.
S’assegurarà la integració visual de la proposta.
S’ha de preservar la identitat del paisatge de la zona, potenciant la imatge de l’agricultura rural amb marges de
pedra seca vinculada a l'ús productiu dins les zones verdes urbanes.
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10. MESURES PER EL SEGUIMENT AMBIENTAL DE LA MPGM

Es recomana conservar el vincle entre l’àmbit del PEU i les Pinedes mediterrànies a l’altre costat de la via del tren. Serà
important realitzar una bona elecció de les espècies.

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes sol·licita establir mesures de supervisió i control per a les
diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. Aquestes mesures de seguiment de caràcter general caldrà que
siguin concretades amb les prescripcions dels projectes constructius.

Qualitat del paisatge
Es recomana que el disseny de les zones verdes tingui en compte l’entorn on es situen i que per tant, mantinguin la identitat
de paisatge que potencialment hi podria haver a l’àmbit.

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) és un document tècnic de control ambiental, en el qual s’especifiquen els paràmetres
de seguiment de la qualitat dels diferents factors ambientals afectats pel planejament i els projectes derivats. Els informes
s’hauran d’elaborar amb una periodicitat bianual.

Energia
Les obertures dels cobertes i de les façanes orientades al sud-oest (± 90°) és recomanable que disposin d'un element o
d'un tractament protector situat en l'exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar S de la part envidrada de
l'obertura sigui igual o inferior al 35%.
Els edificis que tinguin una demanda d'aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de
referència de 60°C, es recomana que disposin d'un sistema de producció d'aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu
funcionament energia solar tèrmica com una contribució mínima en percentatge.
Als edificis en què es vagin a utilitzar resistències elèctriques amb efecte Joule en la producció d'aigua calenta sanitària, la
producció solar mínima a qualsevol zona haurà de ser del 70%.
Es programarà de manera eficient l’accessibilitat i l’accés des de l’exterior. Es facilitarà la mobilitat sostenible (a peu o amb
bicicleta, el transport públic i l’ús de vehicles elèctrics).

El PVA ha de cobrir els aspectes que es citen a continuació:
• Control i supervisió de documentació en fase de planejament i de redacció dels projectes executius derivats
• Control i assistència en obres
• Control i assistència en fase d’explotació de l’actuació
Per tant, les mesures definides al document s’hauran de diferenciar segons si s’apliquen:
• En fase de planejament i projectes executius derivats
• En fase d’obres
• En fase d’explotació

Residus
Separació en origen. Preveure en el sistema viari i en els espais oberts, zones habilitades i convenientment senyalitzades
per a la ubicació dels contenidors/papereres per a la separació dels residus a l'origen; permetent com a mínim la separació
de les fraccions: vidre, paper i cartró, plàstics i envasos, metalls, i rebuig.

FASE DE PLANEJAMENT I PROJECTES EXECUTIUS DERIVATS
Seguidament, es proposen les mesures correctores que s’hauran de considerar i incorporar durant la fase de disseny dels
projectes que desenvoluparan la proposta, i que permetran minimitzar els impactes durant la fase de funcionament. El
seguiment ambiental s’establirà en el projecte executiu a partir de la comprovació de que s’incorporen les mesures
següents.

Riscos ambientals
Es recomana que les activitats que es desenvolupin incorporin plans de prevenció de riscos, principalment en relació als
riscos geològics.

Ecoeficiència: aigua, energia, residus
Adopció dels paràmetres d'ecoeficiència establerts pel Decret de 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis en relació al consum d’energia, aigua, criteris constructius i generació de
residus. Aquest decret és obligatori per als usos residencials, administratiu, docent, sanitari i esportiu.
Complementàriament, s’adoptaran les mesures necessàries per complir amb els criteris establerts en la Directiva
98/11/CE.

FASE D’OBRES

Cicle de l’aigua
Els paviments dels espais exteriors i sobretot dels àmbits de mobilitat no motoritzada i d’estada, així com de les àrees
verdes, seran permeables, sempre que sigui compatible amb la integració paisatgística.
Es dissenyarà una xarxa separadora de les aigües pluvials. Aquesta xarxa ha d’assegurar que no es produeixi contaminació
per escorrentia o arrossegament de les zones de recollida d’aigües contaminades de les operacions de rentatge o de canvis
d’olis que tindran la seva recollida per un tractament diferenciat.

Geologia i geomorfologia
Delimitació de les zones on es realitzin els moviments de terres. Els moviments de terres hauran de restringir-se només a
les zones on sigui estrictament necessari per al desenvolupament de la proposta, i seran convenientment delimitades
utilitzant tanques plàstiques, reflectores i visibles.
Delimitació de les zones de trànsit i estacionament de la maquinària pesada. S'hauran de minimitzar i delimitar
estrictament les zones de trànsit, maniobra i estacionament dels vehicles i la maquinària pesada, per minimitzar el trepig
a les zones que no sigui imprescindible. Aquesta delimitació la realitzarà la Direcció Ambiental de l'obra sobre la base dels
plànols d'ordenació, utilitzant tanques plàstiques, reflectores i visibles, per delimitar clarament aquests espais.

Biodiversitat i permeabilitat territorial
Conservació de la vegetació existent, d’interès per a la fauna, com els pins i els margallons. En la mesura del possible i de
forma general, es recomana que en el nou disseny es conservi la vegetació existent (arbrat i arbustatge significatiu).

Aquesta fase afecta a les zones que s’han d’adequar a les necessitats dels usos proposats.
Operacions prèvies en relació a:

Cicle de l’aigua
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Delimitació de la zona d'obres. Es delimitarà estrictament la zona d'obres de manera que totes les activitats i zones de
serveis relacionades amb els treballs a realitzar quedaran restringits a l’interior de la mateixa, minimitzant al seu torn el
trànsit i/o afectació de les zones adjacents al sector, no incloses en l'àmbit de l'obres. Aquesta delimitació la realitzarà la
Direcció Ambiental de l'obra sobre la base dels plànols d'ordenació, i se senyalitzarà amb tanques plàstiques, reflectores i
visibles.
Un cop acabada l’obra, es descompactaran les zones, internes o externes, a l’àmbit de cada fase que hagin pogut restar
afectades.
Biodiversitat i permeabilitat
Identificació i senyalització dels caus presents a la zona d'obres delimitada, amb la finalitat de realitzar un seguiment de
les zones en les quals es detecti la seva presència per així evitar si és possible la seva destrucció.
Identificació i senyalització dels elements de vegetació a conservar. Si s’escau, identificar i delimitar i/o assenyalar les zones
vegetades i/o peus arboris que es mantindran. En el cas dels arbres es delimitarà i senyalitzarà al seu al voltant una zona
de protecció de radi igual al radi de la copa mes 3 metres, amb la finalitat de no afectar les arrels.
Riscos ambientals
Pla de prevenció d'incendis i Protocol d'actuació. Els projectes derivats disposaran d'un Pla de prevenció d'incendis i d'un
Protocol d'actuació en cas d'incendi, en els quals es detallaran les mesures que s’ hauran de complir per evitar els incendis
en les seves instal·lacions, així com per evitar la propagació i facilitar l'extinció en cas que s'origini un incendi.
Pla de prevenció de riscos geològics i Protocol d’actuació. Els projectes derivats disposaran d'un Pla de prevenció de riscos
geològics i d'un Protocol d'actuació en cas d’esllavissaments o despreniments, en els quals es detallaran les mesures que
s’hauran de complir per evitar danys greus per inestabilitat geològica en les seves instal·lacions.

Implementació de les tasques que es determinin en el pla de manteniment de la biodiversitat per a la fase d’obres i, en tot
cas, es mantindrà el marcatge i la protecció dels àmbits i de les espècies vegetals (protegides o d’interès especial) que
calgui mantenir o trasplantar o substituir.
Qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa
Evitar l'aixecament de pols. En casos puntuals en què l'activitat o la maquinària d'obra generin una elevada quantitat de
pols, es regarà la zona de treball per evitar afectacions a persones, animals i vegetació.
Horari de les obres. Les obres es realitzaran sempre de dia, i en horari comprès entre les 8:00 del matí i les 20:00 de la
tarda. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament i el Parc Natural.
Vehicles de transport de materials sobrants. Els vehicles de transport de terres i runes hauran de tenir les característiques
pertinents per evitar l'abocament del seu contingut sobre la via pública. Els materials transportats s'hauran de cobrir o
protegir de manera que no es desprengui pols ni es produeixin abocats de materials residuals.
Vehicles de tracció mecànica. Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir bones condicions de funcionament els
elements capaços de produir soroll perquè l'emissió del so del vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els
valoris límit als quals fa referència la normativa. Al seu torn s'ha d'evitar mantenir el motor encès quan no sigui necessari.
Mesuraments de soroll. Durant el període de durada de les obres s'efectuaran periòdicament mesuraments del nivell
sonor, per supervisar que aquests es mantenen per sota dels valoris límit als quals es refereix la normativa vigent.
Residus
Control dels residus. Controlar l'abocament de residus sòlids o líquids per evitar el risc de contaminació, tant directa com
indirecta, del sòl i del sistema de drenatge superficial.
Separació inicial dels elements abans dels possibles enderrocs. Prèviament a l'enderroc serà necessari, en la mesura del
possible, a la separació dels diferents elements no petris i valoritzables (amb destinació a una planta de selecció i
recuperació) i posteriorment a l'enderroc, dels elements petris amb destinació al reciclatge i dipòsit de runes.

En la fase d’execució de les obres es faran les següents operacions en relació a:
Geologia i geomorfologia
Aprofitament de terres. Les terres no vegetals sobrants generades durant el moviment de terres, s’hauran d’usar per al
farciment del terreny allí on es detectin necessitats o desnivells, i en defecte d'això es destinessin a restaurar àrees
degradades properes, prèvia autorització municipal. Els primers 15-20 cm de terres -horitzó orgànic- es separaran de la
resta i s’utilitzaran per les zones verdes del lloc.
Gestió de les terres. En el cas que hi hagués un escreix de terres, serà necessari gestionar-les correctament generades
durant el moviment de terres. Aquestes hauran de ser transportades a centres gestors o, el seu defecte, a abocadors
controlats i autoritzats per a aquest tipus de residus.
Cicle de l’aigua
Manteniment i neteja de la maquinària. Extremar les precaucions en cas de realitzar accions de manteniment (canvi d'olis
o similars) i neteja de la maquinària, que es realitzessin sempre en àrees degudament impermeabilitzades, amb la finalitat
d'evitar la infiltració d'elements contaminants; al seu torn es controlarà la destinació final de les substàncies i de les aigües
resultants.
Llaurat de les zones impermeabilitzades. Una vegada hagin finalitzat les obres es procedirà a llaurar les zones que hagin
quedat impermeabilitzades pel pas de vehicles o maquinària pesada.
Biodiversitat i permeabilitat territorial
Període d'obres. Realitzar les obres preferentment en el període comprès entre els mesos d’agost a gener, els dos inclosos,
per evitar afectacions a la fauna durant el període de cria.

Riscos ambientals
Evitar el risc d'incendi. Si escau, durant les obres que es realitzin en llocs propers a la vegetació a conservar, s’extremaran
les mesures de precaució, en relació a l'ús de materials inflamables o de maquinària que durant el seu funcionament pugui
constituir un risc d'incendi.
Manteniment de la vegetació de l'entorn. Els terrenys de l'entorn s'han de mantenir lliures de vegetació seca, i s'han de
dur a terme treballs d'aclarit de la vegetació quan s'estimi que la seva acumulació en aquesta zona i a causa de les
condicions climàtiques, pot constituir un risc en relació al perill d'incendi.
Extremar al màxim les precaucions pel que fa als riscs geològics. A les zones on existeixi risc geològic, tractar d’emprar
maquinària el menys pesant possible.
FASE DE FUNCIONAMENT/APROFITAMENT
S’haurà d’implementar les mesures necessàries per complir amb els criteris establerts en la Directiva 98/11/CE.
Caldrà, a més, que es considerin les següents accions:

Atmosfera
• Control dels equips de climatització i elements frigorífics
• Control de l’emissió de gasos de combustió de calderes, grups electrògens
• Control dels gasos efecte hivernacle derivats del consum d’energia
• Control d’emissió dels gasos dels vehicles
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•
•

Control de les emissions lumíniques
Controls de sons i vibracions

Cicle de l’aigua
• Minimització del consum, prioritzant la reutilització de l’aigua.
• Control de fuites o mal funcionament de la instal·lació.
• Control d’abocaments d’aigües residuals. Control de fuites
• Control del consum d’aigua pel reg
Energia
Control del consum d’energia elèctrica i de qualsevol tipus de gas.
Residus
Gestió separada de residus: generals, paper i cartró, plàstics, vidre i orgànic com a tipologies bàsiques, que es podran
complementar amb metalls, residus de poda i jardineria, olis i greixos comestibles, residus d’higiene femenina, runes, piles,
residus d’equips elèctrics i electrònics, fluorescents i bombetes, tones d’impressores, residus sanitaris (infermeria), olis
minerals, envasos que han contingut substàncies perilloses, materials absorbents utilitzats en cas de vessament.
Subsòl i sòl
Control de productes fitosanitaris perillosos per el medi.
Biodiversitat i permeabilitat territorial
Manteniment de les espècies vegetals vinculades al HIC i als espais naturals circumdants i aquelles objecte de qualsevol
tipus de protecció.
Priorització d’espècies vegetals que ofereixen aliment i refugi a la fauna.
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11. CONCLUSIONS

L’alternativa A4, proposada a la MPGM, en contraposició al planejament actual, sembla ser la més adequada, ja que suposa
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
Això és degut a que la proposta reorganitza les zones i sistemes atenent als aspectes ambiental i paisatgísticament més
rellevants a l’àmbit, com són la connectivitat, la minimització en l’ocupació del sòl, la reducció i concentració del
creixement, la ubicació dels espais verds als extrems i la ordenació dels serveis públics que necessita la urbanització de
Puigmadrona (aparcament, recollida d’escombraries, estació transformadora, etc.), la possibilitat d’incorporar els
sistemes productius dins els espais verds, la protecció de les visuals, etc. Aquesta ordenació del verd possibilita la millora
de la connectivitat transversal a l’àmbit i millora la connectivitat a través del torrent de Batzac.
Encara que hi haurà un augment de les emissions de GEH, es considera que l'impacte és compatible donat que és l’augment
mínim necessari que permet la viabilitat de la proposta i del que es beneficia tot el sistema.
Finalment, aquesta alternativa planteja una nova delimitació del règim de sòl que suposa una reducció del 24% respecte
l’actual sòl urbà, essent el percentatge més alt de totes les alternatives.
Per tal que la proposta es consideri completament compatible amb la preservació del medi ambient urbà i rural, s’hauran
d’incorporar les mesures de millora ambiental que es proposen en aquest document, i així mateix seguir les prescripcions
que aquí s’estableixen per el seguiment ambiental d’aquesta MPGM.
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12. RESUM DEL DAE

El Document Ambiental Estratègic és el document ambiental corresponent al procediment d’Avaluació Ambiental
Estratègica Simplificada, al qual està sotmesa la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al
terme municipal d’El Papiol, en compliment del que preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Complementàriament, el DAE es redacta amb l’objectiu de garantir que les repercussions sobre el medi ambient del
document de planejament siguin considerades i integrades adequadament.
Aquesta MPGM té per objecte la intensificació de l’entrada del nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti mixtura,
serveis i aparcament; la regulació del tronc central del nucli, actualitzant la qualificació urbanística, concretant les
condicions de l’edificació, evitant les afectacions de les línies elèctriques i millorant la mobilitat interna; la millora de 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.
La redacció de la present MPGM permetrà, per tant, reordenar els interiors d’aquesta peça de sòl urbà per tal de adequarla a la realitat ambiental del lloc on es localitza, un espai molt sensible i estratègic en la connexió del Parc Natural de la
Serra de Collserola amb el Parc Agrari del Baix Llobregat.
La MPGM abasta un àmbit amb superfície de sòl urbà, segons planejament vigent, de 22.758 m2.
De l’anàlisi s’extreu que l’àrea objecte de planejament es troba a un contrafort del Parc Natural de la Serra de Collserola i
té un relleu força accidentat. En general el territori del terme municipal es caracteritza per una topografia definida per una
seqüència de tàlvegs i carenes, el que caracteritza també l’àmbit. Els pendents més elevats es troben als vessants, però la
carena i moltes de les edificacions es troben en les zones més planeres. El carrer d’accés té un pendent que no supera el
15%, i les construccions i les zones en conreu es troben en pendents entre el 15 i el 20% com a norma general.
Cal ressaltar que molt bona part de l’àmbit objecte d’avaluació presenta riscos geològics. L’Abril de 2017 es presentà un
document de l’ICGC ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes d’El Papiol’. Aquest document identifica
dos tipus de riscos relacionats amb la geologia: despreniments i esllavissades. El document classifica el grau de perillositat
en funció de la seva magnitud o intensitat, i de la seva freqüència o activitat. Estableix tres nivells de freqüència, expressada
pel període de retorn (T) (Baixa: T > 500 anys; Mitjana: T entre 50 i 500 anys; Alta: T < 50 anys).
De l’estudi es desprèn que una petita part situada al nord de l’àmbit, abans el seu encontre amb el torrent de Batzac, amb
baix risc de despreniments; i la major part de l’àmbit presenta baix risc d’esllavissades. Per a aquestes zones, el document
fa vàries recomanacions incloent que en cas de modificacions del pla urbanístic vigent, a les zones qualificades com a
urbanes o urbanitzables es faci una anàlisi de l’estabilitat del terreny amb l’objectiu d’assegurar la seva viabilitat a mig
termini i la no afecció a tercers i es faci un projecte tècnic que inclogui un estudi geotècnic. Alhora es limita
considerablement la concessió de llicències d’obres.
Tot i estar completament envoltat pel Parc Natural de la Serra de Collserola, amb el que l’àmbit limita, la cartografia
consultada situa, dins l’àmbit, només un hàbitat d’interès comunitari (HIC), amb molt baixa representativitat. Aquest és
l’HIC 9340 ‘Alzinars i carrascars, al vessant nord, pujant des d’un torrent.
La fauna a les zones d'estudi està molt lligada a la presència dels hàbitats propis de la Serra de la Collserola i la influència
dels sistemes antròpics productius, alguns d’ells abandonats.

Des del punt de vista de la funcionalitat ecològica, tot el sector d’ordenació s’inclou dins un àrea identificada com un espai
d’importància per a la connectivitat terrestre, i a tocar d’un connector fluvial, el torrent de Batzac. Per tant, té un paper
ecològic rellevant, tot i que es considera que la zona situada al sud-est de l’àmbit, classificada com a sòl de protecció
especial i sense cap activitat reconeguda al PGM ha d’assumir el pes del paper connector d’aquesta zona.
Els Objectius ambientals aplicables a la present Modificació del PGM que s’estableixen son els següents:
Objectiu 1: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl
Objectiu 2. Preservar els espais i els elements d’especial valor natural
Objectiu 3. Garantir i millorar la connectivitat ecològica
Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
Objectiu 6. Prevenir riscos naturals i antròpics
Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica
Objectiu 8. Minimitzar els efectes del planejament sobre l’emergència climàtica
Objectiu 9. Garantir una correcta gestió dels materials i residus
En relació a l’estudi d’alternatives possibles, la MPGM ofereix cinc alternatives, de la A0, la A1, la A2 i la A3, i A4, i s’escull
l’alternativa A4. S’escull aquesta alternativa per les següents raons:
- Consum i ocupació del sòl: hi haurà canvis irreversibles de la topografia per la construcció dels habitatges, no hi
haurà canvis importants en el cicle hidrològic i es minimitza la superfície de sòl ocupada per l’edificació.
- Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural: no s’afecta substancialment a cap HIC ni hi ha cap
formació vegetal sensible ni cap espècie de fauna amb especial protecció pels volts dels subàmbits de la MP. En
termes de connectivitat ecològica els espais verds que s’aconsegueixen, amb un cert grau de naturalitat, poden
contribuir a la millora de la connectivitat. Es millora la connectivitat transversal i es reforça el paper connector
del torrent de Batzac.
- Paisatge: la proposta pot ajudar a la recuperació d’usos en regressió dins el disseny i gestió de les zones verdes, i
atorga coherència a la disposició dels espais lliures. Presenta també una ordenació en coherent amb la dinàmica
d’ús social i en els serveis necessaris per la comunitat que millora el paisatge urbà de l’àmbit.
- Medi atmosfèric, lumínic i acústic: amb la construcció de nous habitatges, s’espera un lleuger augment de soroll
i, pot ser, de contaminació lluminosa des dels habitatges.
- Riscos: els riscos de pes són els geològics. La proposta A4 contempla l’edificació de la major part dels habitatges
en sòl sense riscos geològics per despreniment. Però, tots pressenten riscos geològics per esllavissades.
- Emergència climàtica: el desenvolupament de la proposta, amb les característiques que s’indiquen a la memòria
de la MP, suposarà una emissió de GEH de aproximadament 22 tCO2/any, que es poden reduir amb construcció
de tipus A. Això suposa l’adició d’un 0,52% a l’esforç de reducció de les emissions del GEH al municipi.
L’alternativa A4, proposada a la MPGM, en contraposició al planejament actual, és més adequada, ja que suposa una
disminució de les pertorbacions i impactes negatius sobre el medi ambient, minimitzant la fragmentació i millorant la
connectivitat. A més, minimitza l’exposició als riscos a la població. Això és degut a que la proposta reorganitza els sistemes
i zones de manera més lògica en relació al consum de sòl i de recursos ambientals.
Tot i que hi haurà un augment de les emissions de GEH, es considera que l'impacte és compatible com a conseqüència de
la reducció de superfície dedicada a ús d’habitatge. Les emissions es mantenen respecte de l’A0 i es minimitzen en
comparació a les alternatives A1 i A2.
Per tal que la proposta es consideri completament compatible amb la preservació del medi ambient urbà i rural, s’hauran
d’incorporar les mesures de millora ambiental que es proposen en aquest document, i així mateix seguir les prescripcions
que aquí s’estableixen per el seguiment ambiental d’aquesta MPGM.
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Aquest document ha estat redactat per Daniel Gómez de Zamora, biòleg (Col. 19770-M) i paisatgista, sota la direcció
d’Anna Zahonero, biòloga i paisatgista.
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