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1. INTRODUCCIÓ
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El present document té com a objecte la formulació d’una Modificació Puntual del Pla General Metropolità en
el polígon d'actuació que es delimita de la plana del Peró.
Aquesta modificació puntual es redacta en base al que està establert al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i les seves modificacions posteriors, el Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme, el RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, així com el Pla Territorial de la Regió
Metropolitana de Barcelona aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010 i el Pla General Metropolita aprovat
definitivament el 17.07.76.
L’estructura d’aquest document, on es detallen els criteris i solucions que impulsen la formulació de la
Modificació puntual, és la següent:
- Memòria descriptiva i justificativa,
- Estudi ambiental,
- Documentació Gràfica.
Es presentà una primera versió del document en data 15 de juny de 2020, acompanyada del Document Inicial
Estratègic. L’Ajuntament del Papiol adoptà en data 7 de juliol de 2020 l’Acord de la Junta de Govern Local
d’Aprovar la Modificació Puntual del PGM A2018 Plana del Peró i donar conformitat a la documentació tècnica
presentada, assumint la iniciativa pública de l’actuació.
En data 5 de març de 2021 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona emeté el Document
d’Abast signat per Maria Mir Acebrón amb el vist i plau de Laura Fonts Torres: es determina l’abast de l'estudi
ambiental estratègic i estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors
que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla. S’incorporen al Document d’Abast les
consideracions dels informes realitzats en base a les consultes realitzades de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, de 16 d’octubre de 2020; l’Agència Catalana de l’Aigua, de 19 d’octubre de 2020; l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona, de 21 d’octubre de 2020; l’Autoritat del Transport Metropolità, de 29
d’octubre de 2020; el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de 4 de novembre de 2020; l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 25 de novembre de 2020; la Direcció General de Desenvolupament
Rural, sense data; la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, d’11 de febrer de 2021; i l’informe urbanístic i
territorial emès per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió
de 21 de desembre de 2020; i un escrit amb consideracions presentat per l’Institut Català de Paleontologia,
de 9 de novembre de 2020.
En base al Document d’Abast emès per l’OTAA, es realitzen vàries adaptacions a la Modificació Puntual del
PGM i se’n presenta una nova redacció.
Recull a més les adaptacions realitzades en base al Requeriment d’esmena de solꞏlicitud, de 07.12.2021, del
Departament de Serveis Tècnics Territorials de l’Ajuntament del Papiol en relació a la documentació lliurada
al novembre de 2021 per a l’aprovació inicial de l’instrument de planejament.
Si bé tots els aspectes especificats en els diferents informes es tenen en compte en la nova proposta de
Modificació Puntual del PGM, són les consideracions de l’informe urbanístic i territorial les que s’argumenten
especialment en el present document. L’estudi ambiental estratègic (EAE) aprofundirà en els elements
ambientalment rellevants identificats tot incorporant els objectius i criteris ambientals que es proposen, els
quals es tindran en compte per tal de comparar les diferents alternatives contemplades i justificar l’elecció de
l’alternativa proposada.
2. INFORMACIÓ
2.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La MPGM representa la delimitació del polígon d'actuació de la Plana del Peró, per tal de fer efectiu el canvi
de classificació i qualificació urbanística.
L'àmbit de la modificació es localitza a sud del nucli del Papiol, entre la zona del poliesportiu municipal i la zona
industrial sud. Concretament incorpora els sòls que donen front per nord a Carrer de la Vinya en els polígons
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Les Torrenteres - Les Argiles, i els sòls en contacte amb el poliesportiu per sud, donant continuïtat al Carrer
d'Edison des de sud i al Carrer de Joaquim Blume des de nord.
Té una superfície total de 43.346 m² de sòl no urbanitzable.
TOPOGRAFIA, ESTAT ACTUAL I USOS
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Constitueix un àmbit de perímetre i topografia irregular.
Part dels terrrenys a sud de l'àmbit donen front a uns 335 m de longitud del C. de la Plana - C. de la Vinya
que en aquest tram té un desnivell des de la cota +45 sobre el nivell del mar fins a la +65. Des d'aquí en
una profunditat variable de 70 m a 90 m s'arriba a cotes de +63 a +67.30. En aquesta franja hi ha zones
de pendent superior al 20%.
El municipi del Papiol està fortament condicionat per les seves característiques geomorfològiques, per la
topografia, la hidrologia i els riscos geològics.
Altimètricament El Papiol es desenvolupa des del peu de la serralada de Collserola fins a la plana del
Llobregat, descendint les cotes des dels punts més alts del municipi com el Castell a +140 m sobre el nivell
del mar o Les Escletxes a +170 m fins les zones planeres industrials a +40 m.
Observant el plànol de pendents superior al 20% de tot el municipi es constata que històricament
l'assentament fins i tot residencial s'ha realitzat sobre un terreny amb grans desnivells, arribant a
condicionar la mobilitat interna de la vila. Els carrers longitudinals es desenvolupen en diferents terrasses
i els transversals tenen forts pendents, en ocasions de més del 15%. La topografia del terme d’El Papiol
implica una curosa feina d’adoptar mesures d'implantació, dotant de funcionalitat els terrenys més
accidentats.
En aquest sentit, són acotats els sòls que esdevindran industrials en l'àmbit de la MPGM que superen el
pendent admès i es considera un aspecte de poca rellevància. En qualsevol cas, per convertir el sòl previ
en parcelꞏles industrials caldrà realitzar uns treballs d'esplanació limitats, traslladant els talusos a l'extrem
del sector.
Cal considerar que moltes de les reserves de sòls qualificats de zona verda al Papiol són talussos amb
pendents superiors al 20%, o terrenys amb impossibilitat d’edificar per l’alt risc geològic detectat. En l’àmbit
de la Modificació Puntual els espais destinats a lliure que superen el 20% de pendent responen a una
estratègia conjunta al municipi sobre les vores urbanes en contacte amb el sòl no urbanitzable.
S'integra en l'àmbit el traçat del camí existent de sud a nord, prolongant-lo cap a est, en forma de zig-zag
per aconseguir un pendent suau.
La zona més a nord de l'àmbit és en contacte amb les pistes del poliesportiu existent, en cotes entre +77 i
+99 aproximadament.
En l'àmbit trobem terreny erm alternat amb vegetació de bosc amb predomini de pins de poc valor botànic.
El carrer de la Vinya disposa de vorada en un petit tram.
Pel costat nord del C. de la Vinya transcorre una línia soterrada AT 220 kv que travessa fins a l'Estació
Transformadora LL04517 en la Zona Industrial Argiles. D'allà es reparteix mitjançant un tram aeri MT 25
kv que en un determinat punt del carrer passa a ser soterrat. També transcorre proper al camí existent a
est una linia aèria de mitja tensió.
Hi ha un torrent natural en la prolongació del C. d'Edison, que recull l'aigua d'escorrentia i serà canalitzat
en la intervenció que es proposa.
A eix del C. de la Vinya transcorre la canonada de sanejament i de pous de registre, un dels quals queda
en l'espai que ocuparà la vorada nord i caldrà reubicar-lo.
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El subministrament d'aigua arriba proper a l'àmbit, a la zona industrial Argiles, al C. d'Edison i al tram de
C. de la Vinya proper al C. Pi.
El C. de la Vinya no disposa de servei de gas.
La canalització de telefonia arriba propera a l'àmbit, en el C. d'Edison.
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RISC GEOLÒGIC
El Papiol s’assenta sobre terrenys on s’ha detectat, a través dels successius estudis de perillositat, un
considerable risc geològic, pels efectes dels moviments del subsòl. Observant el plànol d'identificació de
riscos geològics del Papiol tot el nucli residencial és sobre una gran "taca" amb risc geològic mig. La zona
industrial a sud descansa sobre risc mig i majoritàriament sobre risc baix.
Constatar aquest risc no descarta l’actuació edificatòria en el municipi, sino que fa necessari adequar les
mesures més convenients a adoptar en la construcció, a partir dels estudis geotècnics corresponents a
cada solar.
S’adjunta en el plànol topogràfic la indicació del risc geològic en l’àmbit. Segons l’estudi efectuat pel Servei
Geològic de Catalunya l’any 2016 es detecta perillositat baixa en l'àmbit a excepció de l'extrem nordest
amb perillositat mitjana, on no es preveu l'existència d'edificacions (Plànol 2. Topogràfic. Risc geològic.
Pendents). Les conclusions d’informes destaquen que les principals causes del moviment del subsol son:
la naturalesa del terreny, el pendent topogràfic, la infiltració d’aigües d’escolament superficial, les fuites en
les xarxes d’abastament d’aigües i clavegueram, i les càrregues permanents i transitòries sobre el terreny.
Amb caràcter general, es remarca la necessitat de realitzar estudis geotècnics convencionals per a
cadascuna de les edificacions de nova construcció obtenint les característiques del subsol. que puguin fer
variar les determinacions de les propostes.
Zones de perillositat mitjana. Tot i que a priori poden ser terrenys aptes per a la urbanització, s’hauran de
fer estudis geològics-geotècnics de detall. En el cas dels sectors estudiats es recomana efectuar estudis
geotècnics que considerin les característiques dels desmunts, terraplenaments, talussos i estructures
d’acord amb les característiques del terreny i la possibilitat d’inestabilitats, i que determinin si s’escau les
mesures oportunes per evitar que les actuacions proposades puguin induir inestabilitzacions del vessant.
Zones de perillositat molt baixa i/o baixa. Són terrenys aptes per a la urbanització. En tot cas cal que
s’efectuïn informes geotècnics a les futures actuacions urbanístiques, els quals hauran d’adequar-se en
cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions.
Els dos factors, topografia i risc geològic, condicionen la planificació dels sectors de desenvolupament urbà en
el Papiol. El que es preten és justificar adequadament la concreta implantació de la proposta.
2.2. EMMARCAMENT EN EL MUNICIPI
L’àmbit es delimita gràficament als plànols.
El municipi del Papiol és situat als darrers contraforts occidentals de la serra de Collserola prop del
Llobregat, en la confluència d'aquest riu amb la riera de Rubí. Ambdós cursos formen el límit de ponent
amb els termes de Pallejà i Castellbisbal, respectivament. A tramuntana, el termenal amb Valldoreix (del
municipi de Sant Cugat) passa per la serra de Roques Blanques (198 m d'altitud), pel cim de Puig Madrona
(336 m), pel puig del Rossinyol (256 m) i per la serra d'en Rabassa fins a l'Alzinar (288 m), a llevant, que
és partió, a més, del municipi de Molins de Rei. La línia divisòria de termes passa després pel coll de Ca
n'Amigonet i, a migdia, pel Pi del Balç (112 m) turonet espadat proper al Llobregat. El terme és drenat per
diversos torrents tributaris del Llobregat, la riera de Rubí i la riera de Vallvidrera.
Font: Gran Geografia Comarcal de Catalunya
L’accés en vehicle a la zona industrial sud del Papiol es fa des d'un trencant de la BV-1466 des de la
carretera C-1413a, un cop creuada la B-23 per un pas inferior.
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Vinculats a aquest eix viari, l'àmbit s'emmarca entre els polígons industrials de l'area metropolitana de
Barcelona, Molins de Rei, Pallejà, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca.
També es troba a l’àrea d’influència del tram de la B-30, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell
i la Roca del Vallès.
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De les dades actuals del Municipi de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB:

D’aquestes dades apreciem la població, l’extensió, la densitat i la proporció de sostre industial respecte al
total del municipi. Aquestes dades constaten que es tracta d’una població petita, amb una extensió també
limitada, i una ocupació del sòl industrial de reduides dimensions, en comparació amb altres de municipis
veins.
De l’Agència de Desenvolupament Econòmic Metròpolis Barcelona recollim les dades dels 5 polígons
industrials que hi figuren, amb el nombre d’empreses instalꞏlades i l’oferta immobiliària:

De les dades bàsiques dels municipis metropolitans, 2021, d’octubre. Publicació de l’AMB, ens fixem en la
superfície de sòl urbà, urbanitzable delimitat i no delimitat. També en la proporció de sòl urbà no
residencial, a banda dels sistemes.
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Podem apreciar els índex de població activa en relació al total i la proporció dedicada a industria i serveis
en relació al total.
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Entre els indicadors d'activitat econòmica del Papiol del 1r trimestre de 2.020 trobem:

Font de les dades: Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Departament de Treball i
web de l'INE.
En les dades d’estadístiques del conjunt del sòl industrial i el desglossament dels valors per polígon ens
fixem en la superfície de sòl industrial, el preu mitjà de venda, i la disponibilitat de sòl a la venda. També
observem el tamany de les parcelꞏles i l’antiguitat de les construccions.
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Aquestes dades permeten analitzar el conjunt dels polígons industrials al municipi, alguns d’unes
dimensions molt reduïdes, i un més gran el Polígon Industrial Sud, però que tret d’aquest els altres tenen
el sòl industrial exhaurit.
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Així mateix analitzant les necessitats a escala metropolitana es detecten molts sectors dels municipis veïns al
Papiol amb el seu sòl industrial molt minvat.
A Molins de Rei, els sectors Riera del Molí, Contacte Collserola 22b i Sector Industrial 22a.
A Pallejà, el sector Entorn Sector Est.
A Castellbisbal els sectors Industrial Llobregat, Sant Vicenç, Comte Sert, Agripina i Cartisa.
A Sant Andreu de la Barca els sectors Nordest Zona 10, Nacional II Zona 17, La Clota, Can Sunyer Zona 18 i
Zona 12.

Elaboració pròpia a partir de dades de la publicació Polígons d'activitat econòmica a l'AMB
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S’aporta el gràfic de l’anàlisi dels polígon industrials de l’AMB on s’han detallat tots els polígons de l’àrea
agrupant-los en les conques definides per les grans línies geogràfiques i de comunicacions que es
defineixen com a 5 corredors.

En el seguent gràfic es mostra la situació del sector industrial previst del Papiol en la confluència entre els
corredors 3 i 4, en la intersecció de les àrees d’influència del baix Llobregat i el Vallès occidental.
De l’informe Anàlisi, descripció i caracterització dels polígons industrials a l’AMB, 2017
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De les dades consultades es pot concloure que hi ha 42,26 Ha de sòl industrial al Papiol.
Segons informacions consultades en l’actualitat per l’evolució del mercat immobiliari dels indicadors de
l’AMB les ofertes de sòl industrial són de parcelꞏles amb una superfície de 17.838 m2, que representa un
4,22 % del total de sòl industrial, que es considera una proporció molt minsa d’oferta. Cal fer notar que en
les fitxes dels Polígons d’Activitat Econòmica n’hi ha algun pendent de l’aprovació del planejament derivat
i de l’execució de l’urbanització posterior, per tant, no es pot considerar que siguin uns competidors actuals,
en qualsevol cas si a termini. En canvi altres sectors tenen tot el sòl exhaurit.
En relació als preus de venda d’aquest sòl es fan les seguents consideracions.
- El preu mitjà de venda al Papiol és de 352,6 €/m2.
- En el Baix Llobregat la superfície de sòl industrial en venda és de 540.212 m2 i el preu mitjà és de 411,60
€/m2.
- Al realitzar el comparatiu en el conjunt de l’AMB el total de sòl disponible és de 2.042.635 m2, i el preu
mitjà és de 643 €/m2.
Amb la qual cosa és pot concloure que els preus de venda de naus al Papiol estan bastant per sota de la
mitjana tant de l’AMB com de la comarca del Baix Llobregat, que fa més atractiva la possible oferta de la
zona de sòl de nova creació.
En relació als altres indicadors analitzats en els informes redactats per l’AMB dels Polígon Industrials es
pot anotar el seguent en relació al municipi i el sòl industrial potencial del Papiol:
- Els sectors industrials del Papiol es troben desagregats del nucli de població amb bons filtres entre les
zones residencials.
- En conjunt el nivell d’urbanització és bo, tret d’algunes zones en que al ser d’una certa antiguitat no ho
és tant.
- Tot i que hi ha algunes edificacions d’una certa antiguitat, en conjunt són de recent construcció.
- Majoritàriament el tamany de les parcelꞏles no és molt gran, tret d’alguna excepció, però no es considera
un impediment pels assentaments que es preveuen en la zona, i més al tractar-se d’un nou sector de
petites dimensions.
- La proporció de zones sense activitat és acceptable comparada amb altres municipis.
- Existeixen entitats associatives en el polígon amb una dinàmica de funcionament.
- La implantació de noves activitats disposa d’una bona fiscalitat en relació a altres municipis.
- La relació amb les zones lliures i d’equipament es consideren de molt bona qualitat.
I en un altre ordre de consideracions a més gran escala, es pot afirmar que l’emplaçament del sector
proposat dins el sector industrial Sud es troba en un indret estratègit en la confluència dels corredors 3 i 4
de l’AMB, en un nus de comunicacions singular.
A més es situa en un municipi petit dins els de l’AMB, la qual cosa li dona el valor afegit d’una zona
residencial del nucli de població de reduïda dimensió, però suficientment separada per la diferència de
topografia on s’emplacen les diverses zones.
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I en darrer lloc, tot i les excelents comunicacions, el nou sector projectat s’emplaça just en un perímetre
del Parc Natural de Collserola entre el Parc Agrari del Baix Llobregat, que li afegeixen un atractiu
paisatgístic i mediambiental a la implantació escollida.
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2.3. SITUACIÓ ACTUAL DE L’AMBIT
- S'incorpora una Memòria justificada de les raons d’interès públic que fonamenten la necessitat d'impulsar el
seu desenvolupament a través de la redacció d’aquesta modificació del planejament dins l’àmbit del polígon
Plana del Peró. Les determinacions de planejament general que es plantegen modificar s'han exposat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona amb caràcter previ a la tramitació de la
figura de planejament.
- La zona industrial sud del Papiol no s'ha renovat recentment en detriment de les activitats en funcionament i
s'ha detectat demanda de sòl industrial.
- Aquesta proposta de modificació en el polígon Plana del Peró, ve a revisar els objectius plantejats pel
planejament vigent, l’adequació de la dotació de sòl industrial, la reconversió del model i l’oferta comercial
d’aquest indret estratègic per a la millora del sector industrial del Papiol i per extensió de l'àrea metropolitana
de Barcelona.
2.3.1. EDIFICACIONS EXISTENTS
Dins el polígon no trobem edificacions existents
2.3.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Pel que fa a l’estructura de la propietat del sòl, i als efectes del que disposa l’art. 99.1.a. del DL1/2010, del 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
l’àmbit objecte de la modificació comprèn vàries propietats.
Al següent quadre es relaciona el llistat de la propietat i superfície segons les dades extretes de les notes
simples del Registre de la Propietat del Papiol.

A
B
C
D
E
F
TOTAL

POLÍGON 7
PARCELꞏLA 51
PARCELꞏLA 45
PARCELꞏLA 15

SUPERFÍCIE m²
2.094
20.348
14.823

PARCELꞏLA 9003
PARCELꞏLA 9004
PARCELꞏLA 44

191
384
5.506
43.346 m²

Suministros de arcilla S.A.
Suministros de arcilla S.A.
90% Suministros de arcilla S.A.
10% Hereus Pere Sabaté Campderós
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de l’Aigua
Suministros de arcilla S.A.
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3. ORDENACIÓ
3.1. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
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Estudiada i analitzada la situació en què es troba el polígon industrial sud, s’estableixen els següents criteris
com a objectius a desenvolupar per a l’elaboració de la “Modificació puntual del Pla general metropolità Plana
del Peró”, els quals justifiquen degudament l’interès general de la proposta. La Modificació s'enquadra en les
formulacions generals del consistori del Papiol encaminades a:
- Satisfer la necessitat i demanda de nou sòl industrial en el terme de Papiol, i d’una manera genèrica ampliar
l'oferta de sòl industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de l’actuació és el de desenvolupar un
sector de sòl industrial urbanitzat en condicions, per tal de crear una àrea industrial, en continuïtat i com a
compleció de la ja existent, que afavoreixi la implantació de nova indústria dins del terme municipal del Papiol.
- Creació de sòl d'equipament públic a tocar les pistes del poliesportiu municipal, cosa que permetrà ubicar-hi
activitats complementàries, per tant en continuïtat amb els equipaments existents; les zones d’ús públic
–zones verdes i dotacions- acompliran, amb escreix, les determinacions quant a superfície i característiques
que assenyalen les prescripcions legals en matèria urbanística.
- Potenciar el traçat del camí existent per millorar la connexió transversal entre la zona industrial i l'equipament;
així, es dona continuïtat al camí peatonal a oest d'acord amb l'objecte del document que s'està formalitzant a
instàncies municipals, de connexió territorial entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del
Baix Llobregat. Aquest configura les vores urbanes del nucli del Papiol i crea nous espais lliures estratègics.
3.1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Respecte a la justificació de l’observança del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al
planejament urbanístic que són objecte del que ara es tramita, cal esmentar el següent:
La present modificació puntual és coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible contingut en
l’article 3 del TRLU en els seus punts 1 i 2:
‘1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient
i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents
i futures.’
‘2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social,
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida
tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.‘
La Modificació que ara es tramita s'ajusta a les directrius per al planejament urbanístic contingudes en l’article
9 del TRLU i, de forma particular, en els seus punts 1,3 i 7:
‘1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i
l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones,
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals
i tecnològics.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola,
el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les
construccions i les instalꞏlacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no
comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents
a l’entorn.
7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a
espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la colꞏlectivitat.’
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La modificació puntual compleix amb els principis anteriors ja que front a una necessitat de creixement dona
resposta mitjançant la renovació de la trama industrial consolidada amb una utilització racional del territori. La
distribució de l'edificació recolzant-se en un vial urbanitzat i en un entorn consolidat respon a un model
d'ocupació concentrat en el territori, aglutinant les necessitats d'accessos i serveis optimitzant els ja existents.
En el conjunt d’aquesta, els sòls destinats a equipaments presenten un increment de 2.190 m² de superfície.
Pel que fa als espais lliures, la present modificació puntual suposa un increment de parcs de 13.344 m².
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17059449 WDZMV-G1VA8-YJ7SL E424B05FCE40E85D35E784C9E9D9629E03D5EA4F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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3.1.2. INICIATIVA
D'acord amb l’art. 101 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer en l'art. 41.3, es va solꞏlicitar a l’Ajuntament que assumís la
iniciativa pública de l’actuació:
(...) 3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels
plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir
expressament la iniciativa pública per a formular-les. (...)
L’ajuntament del Papiol és l’administració actuant i promotora de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità per a la delimitació del polígon d'actuació de la Plana del Peró al terme municipal del Papiol, segons
l’esmentat acord del 7 de juliol de 2020.
3.2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN QUANT A
LA FIGURA DE PLANEJAMENT
Es recull per part de l'Ajuntament la voluntat d’impulsar el desenvolupament del polígon promovent una
adaptació del planejament als efectes de cercar una ordenació que s’adapti millor a l’interès públic amb
l’objectiu de completar la transformació d’aquest indret.
A l’efecte de l’art. 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es promou la transformació del polígon Plana del Peró, tramès
per l’Ajuntament, i sense perjudici de la valoració que pugui fer la Comissió Territorial d’Urbanisme en fase
d’aprovació definitiva de la Modificació.
La documentació aportada justifica la proposta per la conveniència de garantir el desenvolupament del polígon
d’actuació que ha de permetre la transformació de l’àmbit.
3.3. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament municipal vigent al Papiol és el Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) que en aquest
municipi ha sofert 28 modificacions puntuals des de que va entrar en vigor l’any 1976 (aprovació definitiva
el 14 de juliol i publicat al B.O.P- de Barcelona en data de 19 de juliol del 1976).
El polígon industrial del Papiol es planifica a partir del Pla Parcial del polígon Sud aprovat per la Comissió
provincial d'urbanisme del 29 de gener de 1976 i del Pla Especial Zona Sud Industrial aprovat
definitivament al juny de 1980 i publicat al BOE el 19 de febrer de 1981.
El sector de creixement industrial es localitza a la banda sud del municipi, en continuïtat amb els sòls
industrials ja consolidats i a tocar de Molins de Rei.
El sòl objecte de transformació és qualificat segons el PGM de Clau 26. Lliure permanent. Comprèn el sòl
no urbanitzable no inclòs dins les modalitats de verd privat d’interès tradicional i rústic protegit de valor
agrícola.
El Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril de
2010 identifica com a sòls de protecció preventiva els terrenys de la plana del Peró.
Tot i tractar-se d'espais classificats com a no urbanitzables als quals es reconeix un valor ambiental o
paisatgístic, així com, la seva condició d'espai de transició entre els assentaments urbans i els espais
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oberts de protecció especial, és previst que el planejament d'ordenació urbanística municipal pugui
delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades, si s'escau.
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El Pla preveu la possibilitat que es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o
instalꞏlacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori.
La present proposta de modificació pretén millorar la relació amb l'àrea industrial existent en quant a la
continuïtat del seu teixit, completant una àrea pendent de transformació. La reserva d'espai d'equipaments se
situa en contacte amb l'àrea d'equipaments esportius i educatius existents del Papiol la qual cosa permet
l'ampliació d’espais de les instalꞏlacions del poliesportiu municipal existent.
Tant la reserva dels espais verds com la valorització del camí que transcorre en direcció nord-sud de l'àmbit
s'emmarquen en la xarxa de zones verdes públiques i de la millora de la connectivitat mitjançant els itineraris
projectats des de l'Ajuntament.
3.4. ENQUADRAMENT NORMATIU
L’objecte i abast de les determinacions contingudes en la present proposta d’ordenació urbanística, així com
l’assoliment de les finalitats inherents a la present actuació, comporten la necessitat d’emprendre una
Modificació del Planejament General vigent en l’àmbit d’actuació. Més concretament, d’acord amb els articles
57, 58, 59 i 118 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU)
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i els articles 64 i següents del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). L’art. 69 del
D305/2006, regula el contingut de la memòria del pla d’ordenació municipal. Correspon a aquesta modificació
incorporar els documents que s'hi descriuen a excepció dels apartats que no li són d’aplicació.
Són propis del planejament la regulació i/o definició en el present document dels següents paràmetres
urbanístics:
a) La delimitació d'un Polígon d'actuació urbanística
b) L’assignació dels nous usos del sòl.
c) L’assignació de noves intensitats.
d) L’ordenació detallada del sòl: determinació de la parcelꞏlació, i paràmetres urbanístics als que se subjecta
l’edificació.
e) L’establiment de les reserves per a sistemes urbanístics.
La memòria justificativa del present document de Modificació de PGM raona i justifica la necessitat, oportunitat
i conveniència de l’actuació urbanística proposada, tot identificant els interessos públics concurrents,
ponderant-los adequadament i acreditant llur satisfacció en la solució plantejada, d’acord amb allò que
exigeixen a l’efecte els articles 96 i 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Tal i com es descriu en l’apartat c de l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tractar-se aquesta
modificació d’un instrument de planejament urbanístic que comporta un increment de sostre edificable queden
subjectes les modificacions a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
3.5. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
Aquesta “Modificació puntual del PGM Plana del Peró”, defineix els instruments urbanístics necessaris per
desenvolupar una proposta que, incorporant normativa urbanística per regular els criteris ambientals,
territorials i paisatgístics, delimita el polígon d'actuació urbanística i fixa els paràmetres urbanístics.
. En concret, la present MPGM pretén abordar:
- delimitació polígon d'actuació urbanística
- transformació del sòl: nova classificació, de no urbanitzable a urbanitzable
- determinar el sostre destinat a industrial qualificació 22b, donant front al C. de la Vinya en bona part urbanitzat
- potenciar la reactivació del conjunt de l'àrea industrial
- reserves per a sistemes
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La present modificació comportarà les cessions que corresponen a la normativa vigent inclòs la cessió del sòl
corresponent al 15 % de l’aprofitament mig, tal i com determina l’article 45.1 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
JUSTIFICACIÓ DE L'INTERÈS PÚBLIC I LA CONVENIÈNCIA DE LA MPGM
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La necessitat, conveniència i oportunitat del present Pla, en tant que modificació del PGM, es justifica, de
forma preferent, per raons d’utilitat i d’interès social:
- VALORACIÓ DEL PAISATGE
La peculiar situació del nucli urbà del Papiol, a la perifèria del Parc natural de Collserola, duu a estudiar les
implicacions derivades de qualsevol intervenció que s’hi faci. El Pla proposa diverses mesures en relació al
Parc de Collserola com ara potenciar-ne la xarxa de camins.
- CREACIO COHERENT DE SÒL INDUSTRIAL
Creació de nou sòl industrial per donar resposta a la creixent demanda tenint en compte que el sòl del polígon
Industrial Sud està pràcticament esgotat. La manca de sòl industrial en zona urbana, i l’existència d’un mercat
potencial justifiquen la intervenció. S’han aportat al capítol d’Emmarcament en el municipi dades concretes
tal com es demana a l’informe emès per acord de la Comissió d’Urbanisme per tal de completar la
justificació de la conveniència i l’oportunitat de la present Modificació puntual i la necessitat de delimitar
aquest nou sector industrial.
La proposta tracta de planificar el desenvolupament territorial tenint present la importància del sòl industrial
com a actiu estratègic del municipi, a més dels valors propis dels espais oberts.
Convertir el territori en un pol d’atracció estrangera que ajudi a l’atracció i creació d’empreses innovadores.
Facilitar espais de relació entre empreses i centres de recerca per afavorir la innovació en el producte i en
els processos de producció.
Construcció d’un teixit industrial especialitzat en el desenvolupament d’alta tecnologia, creant nova
indústria i incrementant el seu prestigi i el seu atractiu per l’establiment de nous agents d’àmbit nacional i
internacional.
- URBANITZACIÓ RACIONAL DELS VIALS
La urbanització dels terrenys objecte d’aquest Pla suposarà la preparació de sòl en condicions per a
l’establiment d’indústries dins del terme municipal del Papiol. La localització dels terrenys al llarg del vial, en
contacte amb un sector industrial ja consolidat, afavoreix la concentració d’indústries, aconseguint així la
màxima coherència urbanística i territorial.
El polígon Plana del Peró dona front a un carrer majoritàriament urbanitzat. Per tant la transformació d’aquesta
peça representa un impacte ambiental reduït i suposen uns costos en proporció més baixos.
- CESSIONS
L'actuació suposa un canvi d’ús dels terrenys erms convertint-los en zones verdes i d'equipament i sòl
urbanitzable d’ús industrial.
Se superen amb escreix les reserva mínimes previstes per a zones verdes i espais lliures públics determinats
per la Llei d’Urbanisme per les actuacions de Modificació del planejament general com la que ens ocupa.
XARXA D'ESPAIS LLIURES
Les zones verdes proposades s'emmarquen en la xarxa d'espais lliures units mitjançant els itineraris que es
valoritzen en el document de Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc
Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol que s'està
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redactant des de l'Ajuntament. En aquest sentit es proposa un nou espai verd a sud de l'àmbit que és pròxim
a la zona de descans del Camí de les Argiles, que potenciarà les sinèrgies entre les dues zones.
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D'acord amb el model estratègic d'espais públics definit es potencia la funció qualitativa (social, d’accessibilitat,
de connectivitat, etc) de les reserves d’espais lliures tenint en compte la seva posició, dimensió, i topografia,
com a espais d’estada i descans, espais de joc, espais connectors, etc, valorant les seves qualitats i ubicació.
Amb aquest objecte es qualifiquen noves zones verdes en sòl no urbanitzable per a completar la configuració
de les vores urbanes de transició amb la plana del Peró establint una sèrie de criteris i funcionalitats pròpies
dels espais de contacte. Es defineix un nou model estructural que garanteix una xarxa d’espais lliures
funcionals al servei d’una millor qualitat urbana i de vida de la població a partir de la configuració de la vora
interior del nucli urbà, definint els límits entre la Plana del Peró i els sòls urbans del municipi. Així mateix es
proposa l'espai verd 6b a nord de l'àmbit.
- VALORITZACIÓ DELS CAMINS COM A CONNECTORS:
- ENTRE ELS DOS PARCS
Es potencia la continuïtat amb la resta d'itineraris i espais lliures estratègics i vores urbanes inclosos en el
document de Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra
de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol que s'està redactant des de
l'Ajuntament.
El C. de la Vinya forma part del Camí de les Argiles, i juntament amb el Camí dels Colors, constitueixen els
dos grans eixos longitudinals, connectors territorials a consolidar entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i el
Parc Natural de la Serra de Collserola. De manera que el municipi del Papiol es configura com un nou
connector a escala local i territorial, per la seva posició geogràfica i tenint en compte el procés de dinamització
i revalorització dels espais naturals protegits de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
- ENTRE LES ZONES VERDES
Es valoritzen els camins com a connectors entre els dos parcs i com a connectors de les zones verdes del
municipi, es creen nous espais lliures de passeig, d’estada i d’oci per als ciutadans del Papiol.
- ENTRE LA ZONA INDUSTRIAL I L'AREA D'EQUIPAMENTS
En aquest document trobem potenciats a més alguns camins en sentit nord sud. Un d'ells, és el camí que puja
a la muntanya del Cantó i ascendeix cap a oest fins l'àrea de Jocs Infantils. Comparteix el primer tram a oest
del sector de la present Modificació que continua cap a est arribant a la prolongació del Carrer de Joaquim
Blume i cap a la zona verda i d'equipaments. El camí dins l'àmbit representa una drecera cap al Camí de la
Salut i la porta al Parc de Collserola i cap a les visites a l'accident geològic de Les Escletxes. Es millora
l’accessibilitat al municipi i la connexió entre la zona d'activitat industrial i l'àrea d'equipaments i el patrimoni
natural. Així es consolida una connexió viària existent entre la zona industrial i el nucli de la població mitjançant
el camí transversal.
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Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol
Document per a l’aprovació inicial. Octubre de 2017

Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol
Document per a l’aprovació inicial. Octubre de 2017
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- AMPLIACIÓ DEL FOCUS CONSOLIDAT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
La zona d'equipaments que es proposa és pròxima al focus consolidat d'equipaments municipals del Papiol,
principalment de caire esportiu-educatiu. Aquest emplaçament permet cobrir les necessitats actuals.
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A més, la seva ubicació permet que l'àrea d'equipaments no es vegi, en el futur, afectada per possibles
implantacions industrials.
- MÍNIM IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA
La implantació suposarà un limitat impacte des del punt de vista de la mobilitat que es generi, tenint en compte,
precisament, la urbanització consolidada de l’entorn industrial, sobre la que s’implanta i de la qual se serveix
de vialitat prèviament existent.
Alhora, la proposta concreta, resol la diferència topogràfica entre el carrer de la vinya i el carrer E paralꞏlel de
nova creació, amb vials de pendent suau, la prolongació del C. d’Edison d’un pendent del 2% i tancant l’anell
el carrer D, prolongació del C. Torrent de les Argiles, del 8%; s’adequa el vial cívic a la topografia, integrant-lo
en la modificació de talussos darrera la zona industrial, incloent en l’àmbit les àrees afectades per la
modificació topogràfica necessària per traçar la vialitat.
- PROTECCIÓ HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
És destacable la presència de vegetació forestal identificada hàbitat d’interès comunitari (HIC) no prioritari
pinedes mediterrànies (codi 9540), i consten com a element clau a la fitxa de prioritats de conservació per a
l’espai natural de la Serra de Collserola
Es palesa la necessitat de preservar la superfície de pineda mediterrània existent a la meitat sud-est del
sector com a zona de transició entre el sòl industrial i l’espai protegit de la serra de Collserola. Cal garantir
el màxim possible la conservació d’aquestes formacions de pineda tal com s’especifica al Document Abast.
La nova proposta que es presenta si bé no exclou de la delimitació del sector els terrenys ocupats per
l’hàbitat d’interès comunitari els destina exclusivament al sistema d’espais lliures, i desvia el traçat del
torrent del Gavatx a tocar amb l’espai lliure.
- AFECTACIÓ TOPOGRÀFICA
A més, s’ha considerat convenient qualificar de sistemes la totalitat de l’illa situada al límit est del sector a
fi i efecte que esdevingui una peça de transició entre el sòl industrial i el sòl no urbanitzable, i ateses les
seves condicions topogràfiques tal com es demana a l’informe urbanístic emès per acord de la Comissió
d’Urbanisme de 21 de desembre de 2020. El Document d’Abast, per la seva banda no considera adequat
l’emplaçament de la reserva d’equipaments plantejat a la versió anterior tenint en compte les condicions
topogràfiques d’aquests terrenys.
La connexió viària del nou desenvolupament industrial amb el carrer de la Vinya a través del carrer del
Torrent de les Argiles permet una adaptació topogràfica continguda, ja que el punt més baix de l’àmbit, a
oest, ja parteix d’una cota més alta accedint des d’aquest carrer i fins a arribar al carrer E posterior.
- ESPAI FUNCIONAL
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la serra de Collserola (PEPNat), amb
aprovació definitiva de 6 d'abril del 2021 identifica la totalitat de l’àmbit d’actuació com a espai funcional.
Segons l’article 61 de la normativa del PEPNat, l’espai funcional comprèn els 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. En aquest sentit, es tindrà en consideració tot allò que s’estableix al capítol 5 de la normativa del
PEPNat pel que fa a les determinacions aplicables en l’espai funcional del Parc Natural.
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DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
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ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ
El sector es desenvolupa principalment en forma longitudinal, disposant la nova edificació alineada respecte
el C. de la Vinya, en continuïtat amb el polígon industrial existent. La nova proposta suprimeix l’edificació de
l’illa a est de la prolongació del C. d’Edison per dedicar-la a parc urbà de nova creació de caràcter local (clau
6b). Per una part s’elimina el sòl industrial i per l’altra es desplaça la reserva d’equipament a nordest. D’aquesta
manera s’aconsegueix preservar una superfície de pineda mediterrània forestal identificada com a hàbitat
d’interès comunitari (HIC) que es veia afectada en l’anterior versió.
La proposta d'actuació es recolza en accessos existents formant una única illa envoltada perimetralment per
vial. Per sud donant façana a C. de la Vinya, transversalment reforçant el traçat del camí existent, la
prolongació del C. Torrent de les Argiles i C. d'Edison, per nord la zona d'equipament existent.
Sobre el vial majoritàriament urbanitzat es distribueix el nou sòl de desenvolupament industrial (22b) d'indústria
arrenglerada de petita superfície.
Darrera aquesta zona 22b d’uns 90 m es situa un vial de 15 m d'amplada, al que hi arriben dos vials
transversals, un d'ells prolongació del C. d'Edison de 15 m i l’altre de caràcter secundari, tancant l’illa, la
prolongació del C. Torrent de les Argiles de 10 m: Xarxa viària bàsica (clau 5).
En la zona nord-est del sector, en continuïtat amb el poliesportiu existent se situa la reserva d'equipaments de
nova creació (7b) així com d’espai de parc urbà de nova creació de caràcter local (clau 6b), acostant-lo als
límits de sòl urbà.
Pel que fa a la topografia de l'àmbit, a l'apreciar-se certs desnivells dins el sector, s'executarà un tractament
adequat del volum de desmunt derivat d’aquesta implantació i la configuració dels talussos mitjançant els que
s’arriba a la cota del terreny natural. En la part posterior de les naus a continuació del carrer es formarà una
franja d’adaptació entre les cotes de l'àrea industrial i la cota de terreny natural aconseguint una bona gradació
entre l’espai urbà i el rústic. Es proposa una adaptació del terreny mitjançant formació de talussos 3H:2V.
L'actuació comporta el desplaçament del talús existent del límit de carrer fins al final de la nova edificació
industrial proposada, de manera que no representa una gran alteració de les condicions orogràfiques actuals.
El moviment de terres es considera admissible ja que es una afectació d'abast limitat. L’àrea a est de la
prolongació del C. d’Edison amb el carrer E és la de més afectació però queda inclosa dins la destinació a
espai verd.
A l'analitzar el risc geològic del terreny, es constata el risc baix per la zona industrial i risc mig per una zona
del sector d'equipament i verd. Com a criteris d'intervenció es produiran els moviments de terres adequats per
tal que les naus s’assentin a través d’una fonamentació sobre terreny natural resistent. Donat el grau de risc
geològic de la zona, en cap cas es combina la fonamentació per una mateixa nau en terreny de reblert i
desmunt alhora. En la zona d’equipament no es prevista la construcció d’edificacions, sinó tan sol espais
esportius a cel obert, de manera que la perillositat existent pel risc geològic no tindrà conseqüències en cap
edificació.
Per salvar el pendent en l’interior de les parcelꞏles amb front al carrer de la Vinya, es situaran murs de contenció
entre els desnivells entre les cotes de cada nau, que es realitzaran particularment.
La cota d'ubicació de les naus s’adapta a les cotes de la rasant del carrer al que donen façana, sigui C. de la
Vinya o carrer E posterior.
Visualment donarà lloc a un conjunt uniforme en connexió al teixit existent, i l’ampliació del polígon no mostrarà
gran impacte des del nord.
S’evita la possibilitat d’ocupar els patis dels darreres de naus no edificats. Es disposa la nau per aquest motiu
alineada amb el límit de parcelꞏla posterior, sense deixar separació a fons de parcelꞏla.
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SISTEMA VIARI
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Els pendents dels nous vials prolongació del carrer d’Edison 2.07% i carrer E posterior 1.20% són fins i
tot més suaus que els del carrer de la Plana 4.47% i carrer de la Vinya 6.63% existents als que dona front
l’actuació. La prolongació del carrer Torrent de la Plana arriba al 8 % però s’ha d’entendre com un vial
secundari que tanca l’anell circulatori. L’accés principal al sector es farà per la prolongació del carrer d’Edison.
El carrer de la Vinya disposa de vorada en un petit tram. Es completa la vorada amb amplada total de carrer
de 15 m. Els carrers prolongació del C. Edison te 15 m d’amplada, 16 m el carrer posterior a les naus i 10 m
el carrer que tanca l’anell.
Secció dels carrers
Tal com es demana a l’informe emès per acord de la Comissió d’Urbanisme s’ha revisat la secció del vial
perimetral d’accés al nou sector per tal de garantir la seva capacitat d’absorció de la nova mobilitat, considerant
l’increment d’intensitat que es planteja.
El perfil prolongació del C. d’Edison és de 8,00 m amb aparcament en bateria en un costat de 4,50 m; vorada
de 0,70 m en contacte amb la zona verda i vorera de 1,80 m en contacte amb les naus. La secció total és de
15 m.
El perfil del carrer posterior E és de 7,90 m i aparcament en bateria de 4,50 m i vorera de 1,80 m en contacte
amb l’àrea verda d’adaptació topogràfica i vorera de 1,80 m en contacte amb les naus. La secció total és de
16 m.
El perfil del vial prolongació del C. Torrent de les Argiles és de 7,20 m amb la possibilitat de destinar 2,20 m a
l’aparcament. i vorera de 2,50 m en contacte amb les naus. La secció total és de 10,00 m.
El camí existent nord sud es manté i connecta a nord amb el Carrer de Joaquim Blume. Des del carrer posterior
a les naus arrenca de cota +54 fins arribar a la cota +73. Cap a est, adaptant-se a la topografia el traçat és en
zig-zag des de la cota +73 fins a la cota +95 a l'arribar a la zona d'equipament. Te tractament de via cívica 5b,
de preferent significació per a vianants, amb caràcter d'itinerari, amb amplada de 5 m i amb paviment de sauló
o similar, sense superar el 12 % de pendent en el seu traçat per tractar-se d’un itinerari peatonal.
Tot i tractar-se d’un espai dins un àmbit d’ús industrial es té present la proximitat amb el Parc de Collserola,
en la seva connexió amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. Es potencia la continuïtat amb la resta d'itineraris i
espais lliures estratègics i vores urbanes inclosos en el document de Modificació puntual del PGM per a la
millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al
terme municipal del Papiol que s'està formalitzant des del consistori.
Es preveu en el PGM, que un 6 % de la superfície del sector de 43.346 m2, correspon a 2.601 m2 ha de ser
aparcament. La superfície que té la vialitat és 6.874 m2, representa un 15,86% del sòl urbanitzable, ja inclou
les places d’aparcament que corresponen al 6 % (1p ap/25 m2s). El número total de places d’aparcament a
justificar urbanísticament és de 105.
Es disposa en sòl públic l’aparcament en filera segons s’adapta millor a la secció del carrer i a la posició de
les naus. Es preveu un número inicial de places, que per ubicació poden ser ampliades en el moment que les
necessitats del sector ho requereixin.
Es resol el desnivell entre el final del polígon a una banda del vial, i el terreny rústic en tota l’àrea de restauració,
amb bancal drenat 3H:2V. L’actuació es planteja amb una franja de transició entre la zona edificada i la zona
natural no afectada. El cap de talús té una cuneta perimetral que evita la caiguda d’aigua del terreny natural.
SISTEMA D’EQUIPAMENTS
En la zona nord-est del sector, es troben les Pistes de tennis i pàdel municipals existents a les que s'accedeix
actualment des del C. de Pau Casals.
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La dotació d'equipaments esportius existents però és molt més extensa. A l'altra banda del carrer es troba el
Complex Esportiu Municipal i Piscines (CEM El Papiol), el Pavelló Poliesportiu Municipal i el Camp de Futbol
Municipal al que s'accedeix des del C. de Joaquim Blume.
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Aquesta zona nordest del Papiol disposa a més d'equipaments de caire educatiu: l'Escola pública Pau Vila a
la Plaça del Doctor Barberà i l'Escola Municipal de Música i Dansa Miquel Pongiluppi al C. de Jaume I El
Conqueridor. S’ha vist convenient completar aquesta zona amb una de parc, que permetria fins i tot la
instalꞏlació d’una pista esportiva a cel obert.
El conjunt completarà un focus esportiu-educatiu consolidat dins el municipi del Papiol la qual cosa el
converteix en un punt estratègic a nivell municipal per cobrir les necessitats d'utilització dels equipaments
existents pels usuaris d'aquests serveis.
SISTEMA D’ESPAIS VERDS
Es proposa la definició d’espais verds en contacte amb el camí de vianants, l'àrea d’equipaments existents i
l’àrea a est de la prolongació del C. d’Edison, amb façana a C de la Vinya. Les àrees necessàries per
l'adaptació topogràfica dels terrenys edificats també tenen consideració d'espai verd (clau 6b).
Les zones previstes s'emmarquen en les propostes pels espais lliures estratègics i les vores urbanes de la
Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola
i el Parc Agrari del Baix Llobregat i formaran part de la xarxa d'àrees verdes projectada.
L'espai verd 6b a nord de l'àmbit és pròxim a:
- l'Àrea recreativa del tram 4 del Camí dels Colors, primer gran recorregut longitudinal de connectivitat entre
els Parcs, junt a la zona esportiva en el C. del Trull. Des del C. de Pau Casals s'arriba al Camí de la Salut en
el que es preveu ubicar l'Àrea d'Informació Les Escletxes i la Porta al Parc de Collserola.
- el Parc Camí dels Colors com a eixamplament del tram 3 del Camí dels Colors sota l'Ajuntament
En el C. de Pau Casals, es troba a més el Parc infantil En Patufet de recent creació.
Configura les vores urbanes de transició de la plana del Peró, ubicada entre el teixit residencial i el polígon
industrial.
L'espai verd 6b d'adaptació topogràfica a sud de l'àmbit és pròxim a:
- la zona de descans del Camí de les Argiles, segon gran recorregut longitudinal de connectivitat entre els
Parcs.
SÒL AMB APROFITAMENT I EDIFICACIÓ
Les àrees de sòl per a ús privat se situen a l’illa que determina la xarxa viària. Creant un anell segons els
sentits de circulació es garanteix un bon accés per a totes les parcelꞏles.
La proposta d’ordenació situa les naus amb façana a carrer longitudinal, carrer de la Vinya i carrer E posterior
de nova creació.
Es preveu, al sector objecte de planejament, un únic tipus de parcelꞏles per a ús industrial, degut a les
limitades dimensions de l’actuació i per tractar-se d’una única illa.
Aquests sòls que es qualifiquen de zona de desenvolupament industrial 22b es regulen genèricament per les
normes urbanístiques del PGM, A part de la regulació establerta pel PGM en els articles 123 al 128, es fixarà
una regulació especifica dels paràmetres que s’enumeren a continuació, sens prejudici de l’establert en el
TRLUC així com de les legislacions sectorials concurrents.
- Indústria entre mitgeres. Edificacions contínues de naus adossades, amb una parcelꞏla mínima de 800
m2, edificabilitat 1,5 m2st/m2s i un front de façana mínim de 18 m. Es regula l’alçada màxima a 15,00 m.
Podrà regular-se també els materials d’acabat dels tancaments i la coberta.
Es pretén obtenir un sector amb parcelꞏles de gra petit que és el que es considera apropiat per les necessitats
de les industries del lloc.
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L'àrea de la parcelꞏla no edificada es destinarà a jardí, aparcament i moll de càrrega i descàrrega, essent
responsabilitat dels propietaris de la parcelꞏla la cura, conservació i manteniment de les mateixes
XARXES DE SERVEIS
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Pel que fa a la resta de serveis, les connexions es faran a les xarxes existents:
ENERGIA ELÈCTRICA
Pel costat nord del C. de la Vinya transcorre una línia soterrada AT 220 kv que travessa fins a l'Estació
Transformadora LL04517 en la Zona Industrial Argiles. D'allà es reparteix mitjançant un tram aeri MT 25 kv
que en un determinat punt del carrer passa a ser soterrat. També transcorre proper al camí existent a est una
línia aèria de mitja tensió. Es connectarà l'alimentació del nou polígon a les línies existents.
ENLLUMENAT PÚBLIC
L’enllumenat públic existent transcorre pel costat sud del C. de la Vinya amb bàculs de 9 m. Es completarà
la dotació en l'àmbit.
SANEJAMENT
La xarxa d’aigües pluvials i residuals en el polígon actualment és unitària. S’identificarà la suficiència de
les seccions la canonada de sanejament i de pous de registre que transcorre a eix del C. de la Vinya. Un d'ells
queda en l'espai que ocuparà la vorada nord i caldrà reubicar-lo.
Hi ha un torrent natural en la prolongació del C. d'Edison, que recull l'aigua d'escorrentia i serà desviat
paralꞏlelament al carrer a cel obert i canalitzat en la intervenció que es proposa un cop arribi al carrer de la
Vinya.
AIGUA
Es prolongarà el subministrament d'aigua que arriba propera a l'àmbit, a la zona industrial Argiles, al C.
d'Edison i al tram de C. de la Vinya proper al C. Pi, verificant les seccions.
Es comprovarà la cobertura de la xarxa d’hidrants existents.
GAS
El C. de la Vinya no disposa de servei de gas i no es preveu ampliar la xarxa en l'àmbit d'actuació
TELÈFON
Es prolongarà la canalització de telefonia que actualment arriba propera a l'àmbit, en el C. d'Edison.
ESTUDI D’ALTERNATIVES. VERIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ
En els apartats anteriors s'ha justificat àmpliament l'interès públic i la conveniència de la MPGM. S'ha comentat
l'emplaçament i descrit l’ordenació proposada. En el procés d'elaboració del document s'han plantejat diferents
alternatives:
L'alternativa 0 consisteix en mantenir la situació actual de l'àmbit com a sòl no urbanitzable, però això
comporta no poder satisfer la demanda de sòl industrial que té a dia d'avui el municipi, ni tampoc poder
ampliar la zona d'equipaments municipals i àrees verdes que també és una demanda de la població.
L’alternativa 1 proposa el creixement ubicant el nou sòl industrial, l'equipament i l'àrea verda donant façana
al C. de la Vinya. Si bé es satisfà la demanda de sòl industrial es desaprofita l'oportunitat en aquest moment
de transformació de l'àmbit per una banda de connectar la zona del polígon sud amb la zona residencial i
en concret amb l'àrea existent d'equipaments i per altra banda de potenciar una via peatonal de connexió.
Aquests aspectes s’han integrat en les següents alternatives.
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L’alternativa 2 correspon a la versió lliurada el 15 de juny de 2020. Proposa un vial posterior al sòl industrial
de manera que tanca la circulació en illes i descarrega de l'accés rodat a naus el C. de la Vinya cap als carrers
transversals. El carrer transversal a oest s'ubica en la cruïlla del C. de la Plana de manera que es desvincula
l'accés al sòl industrial de l'accés de l’aparcament existent a la companyia Lafarge-Holcim. El carrer
transversal a est és la prolongació del C. d'Edison. Es traça en zig-zag l'inici del camí cap a nord per adaptarse a la nova topografia. Per nord comunica amb la prolongació del carrer de Joaquim Blume i a nordest amb
l’àrea d’equipaments existents.
L'equipament de nova creació se situa donant front al C. de la Vinya. Part de l'àrea verda 6b se situa a tocar
de l’equipament existent i la resta de cessió en connexió amb el vial posterior i en la zona afectada per la
restauració topogràfica. Integra les àrees d'adaptació topogràfica dins l'àmbit i seran qualificades com a
parcs urbans de nova creació. La parcelꞏlació, tot i ser orientativa, combina les naus amb front al carrer de
la Vinya amb les que tenen accés pels carrers laterals.

L'alternativa 3 és la que es desplega en tots els plànols de proposta d'ordenació i s’ha desenvolupat tenint
en compte les indicacions del Document d’Abast. És una variant de l'anterior alternativa 2 i presenta
millores. El carrer transversal a oest arrenca de la prolongació del carrer Torrent de les Argiles de manera
que agafa cota de seguida i permet reduir l'afectació topogràfica posterior al sòl 22b i del camí peatonal que
n’arrenca.
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L'equipament es trasllada a nordest en contacte amb els altres equipaments existents per tal de reduir
l’afectació de pinedes mediterrànies a est de la prolongació del C. d’Edison considerades hàbitats d’interès
comunitari i per tal de destinar la zona més accidentada topogràficament a espai lliure. Es desvia el torrent
existent a est a tocar de la prolongació del C. d’Edison, en contacte amb l’àrea verda per conduir-lo a la
xarxa de clavegueram un cop arriba al C. de la Vinya. Es redueix la superfície de vialitat en suprimir el vial
intermedi i generar un únic anell de circulació. La parcelꞏlació, tot i ser orientativa, proposa les naus sempre
amb front a carrer longitudinal, tant al C. de la Vinya com al carrer E posterior i és més regular. Es considera
que és l'alternativa que resol de manera més satisfactòria els condicionants.
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3.6. QUADRES DE DADES
3.6.1. QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL
La totalitat de l'àmbit Plana del Peró és qualificat com a lliure permanent (26).
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1. SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL:

43.346 m2

100 %

Superfície sòl (m2)

2. SÒL PÚBLIC: SISTEMES
6b PARC URBÀ. NOVA CREACIÓ. LOCAL
7b EQUIPAMENT. NOVA CREACIÓ. LOCAL
5 XARXA VIÀRIA BÀSICA
5b. VIES CÍVIQUES

TOTAL SÒL PÚBLIC

%

TRLUC

13.115 m2
2.190 m2
6.874 m2
2.299 m2

30,26 %
5,05 %
15,86 %
5,30 %

10 %
5%

24.478 m2

56,47 %

Superfície sòl (m2)

3. SÒL PRIVAT: ZONES
22b ZONA DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL

%

18.868 m2
18.868 m2

TOTAL SÒL PRIVAT

43,53 %

3.6.2. QUADRE D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
La superfície de sòl industrial és de 18.868 m2 i el sostre màxim és de 28.302 m2.
La cessió de sòl amb aprofitament urbanístic resulta del percentatge del sòl corresponent al 15% sobre
l’increment de l’aprofitament urbanístic.

Coeficient d’edificabilitat neta indústria entre mitgeres Grau II
SOSTRE TOTAL EDIFICABLE IND ENTREMITGERES GRAU II
18.868 m2 x 1,5 m2/m2st =
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE

1,5 m2st/m2sòl
28.302 m2st
28.302 m2st

3.6.3. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE SÒL D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
La parcelꞏlació és una proposta sense valor normatiu que acompleix els paràmetres zonals. El Pla parcial
determinarà normativament la parcelꞏlació.
Parc

Tipologia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres

Grau
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Superf
m2
1.135,48
823,16
815,85
810,80
810,11
810,00
810,32
810,57
723,46
763,46
950,66
909,71

Ocup Ocup
max % gàlib%
66,49
77,73
77,75
77,71
77,77
77,78
77,78
77,78
79,87
78,87
72,72
74,30

Edificab
m2st/m2sòl
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

St màxim
m2st
1.703,21
1.234,75
1.223,78
1.216,20
1.215,17
1.215,01
1.215,49
1.215,85
1.085,18
1.145,20
1.425,99
1.364,57
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres
entre mitgeres

TOTAL

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

820,21
813,88
808,92
806,34
807,92
810,10
810,57
898,26
859,76
1.258,41
18.868,00

80

77,72
77,74
77,82
78,07
77,91
77,73
77,71
76,03
76,74
69,20

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1.230,32
1.220,83
1.213,39
1.209,51
1.211,88
1.215,16
1.215,85
1.347,40
1.289,65
1.887,62

76,10

1,50

28.302,00

L’arrodoniment de les superfícies de cada parcelꞏla a dos decimals no permet visualitzar que el sumatori total
són exactament 18.868,00 m2 de sòl i 28.302,00 m2 de sostre.
4. GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ
4.1. GESTIÓ I PROCEDIMENT – POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Les propostes exposades anteriorment, es materialitzaran mitjançant el desplegament de la present
Modificació puntual per mitjà de la delimitació d'un polígon d’actuació urbanística (PAU): Plana del Peró.
La proposta es fonamenta en els següents punts:
- L'edificació industrial és en contacte i com a compleció de la trama consolidada
- El vial és majoritàriament urbanitzat i disposa de la dotació de serveis
- El camí transversal recull el traçat d'un itinerari peatonal existent.
- L'àrea d'equipaments representa la prolongació dels existents i comparteix el seu accés des del C. de Pau
- Pel que fa a la mobilitat els accessos i els trajectes són consolidats pels usuaris de les activitats industrials i
dels equipaments.
- Les àrees verdes s'emmarquen en la xarxa d'espais lliures municipals
Com a determinacions la present MPGM:
- Defineix el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
- Desenvolupa per a cada classe de sòl l'estructura general i el model del territori.
- Determina els indicadors de creixement i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que es
consideren per decidir l'oportunitat i la conveniència de l'actuació, d'acord amb els interessos públics
derivats de l'imperatiu d'utilització racional del territori.
- Defineix les xarxes de serveis.
- Incorpora previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
- Estableix les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible.
- Concreta els índexs d’edificabilitat bruta, els usos principals i compatibles, i els estàndards que
determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i equipaments.
- Regula els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
El contingut detallat de la documentació de la MPGM consisteix en:
- La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escauen
- Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori, de traçat de les xarxes bàsiques
d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de
telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla.
- Les normes urbanístiques
- L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
- La documentació mediambiental adequada
- Les alineacions i rasants dels carrers
La delimitació del polígon d’actuació és la que es recull en el plànol d’ordenació.
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Aquest polígon d’actuació urbanística Plana del Peró no incorpora càrregues d’urbanització externes d’acord
amb aquesta Modificació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17059449 WDZMV-G1VA8-YJ7SL E424B05FCE40E85D35E784C9E9D9629E03D5EA4F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

La transformació urbanística del sector de sòl urbanitzable delimitat es durà a terme mitjançant la formulació,
la tramitació i l'aprovació d'un pla parcial urbanístic segons l'art 6 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació de l'art. 33 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
Aquest tindrà per objecte desenvolupar el planejament general mitjançant l'ordenació detallada del seu àmbit
territorial segons l'art. 79 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
d'urbanisme i segons l'art. 23 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de l'art. 65 del text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
4.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ
Atenent a les necessitats de desenvolupament del polígon d’actuació urbanística es determina com a sistema
d’actuació urbanística el de reparcelꞏlació, en la modalitat de Cooperació, sens perjudici del canvi de modalitat
segons allò previst a la Llei d’Urbanisme.
5. NORMES URBANÍSTIQUES
Art. 1. Àmbit d'aplicació i objecte
Aquestes ordenances són d'aplicació a la totalitat de l’àmbit que es delimita mitjançant un polígon d’actuació
urbanística (PAU): Plana del Peró. Es grafia a tots els plànols que integren la present modificació.
Aquest document té per objecte la modificació de les condicions d’ordenació dels sòls inclosos en la mateixa,
amb la finalitat de definir els criteris bàsics urbanístics que han de regir pel seu posterior desenvolupament.
Art. 2. Vigència
Una vegada publicat l’acord d’aprovació definitiva, la Modificació puntual de PGM tindrà vigència indefinida,
excepte si:
- Degut a una revisió o Modificació del PGM es modifiquessin les determinacions que fan referència a aquest
àmbit.
- Si així ho establissin les normes de rang superior.
Art. 3. Administració actuant
L’ajuntament del Papiol és l’administració actuant i promotora de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità per a la delimitació del polígon d'actuació de la Plana del Peró al terme municipal del Papiol.
Art. 4. Obligatorietat
L'administració municipal, l’administració actuant i els particulars estan obligats a complir les disposicions i
determinacions de la Modificació puntual, i en particular el contingut d'aquestes Normes. En conseqüència,
tota actuació o intervenció sobre l’àmbit objecte d'aquesta Modificació, tant si té caràcter provisional com
definitiu, sigui d'iniciativa pública o privada, haurà d'ajustar-se a aquestes disposicions.
Art. 5. Marc legal de referència
La redacció de la present Modificació puntual del Pla General metropolità en l’àmbit
de la Plana del Peró, es redacta a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i les seves modificacions per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i la Llei 2/2014,
del 27 de gener, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme; així
com el RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana; i
el Pla General Metropolita aprovat definitivament el 17/07/76.
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Art. 6. Interpretació de les normes i definició dels conceptes
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Els documents de la present modificació puntual de Pla General metropolità tindran una interpretació sempre
atenent al seu contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En cas de
contradicció o imprecisió prevaldran les regles d’interpretació i ajustament d’acord amb el Pla General
Metropolità.
Sempre i quan no quedin expressament definits en aquestes ordenances els conceptes als que fa referència
la present Modificació puntual del Pla General metropolità en l’àmbit de la Plana del Peró serà d’aplicació allò
establert a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.
Art. 7. Documentació
La Modificació puntual del Pla General Metropolità està integrada pels següents documents, d'acord amb allò
establert pel Decret Legislatiu 1/2010, a l'article 59.1 en referència als plans d’ordenació urbanística municipal:
Memòria descriptiva i justificativa
Plànols d'informació i d'ordenació
Normes urbanístiques
Agenda i Avaluació econòmica i financera
Informe mediambiental.
Estudi de mobilitat
Art. 8. Desenvolupament de la Modificació puntual
El desenvolupament del Sector de sòl urbanitzable es farà per mitjà del corresponent Pla Parcial que serà
redactat i anirà a càrrec de la propietat dels terrenys del sector.
Art. 9. Sistema d'actuació
Atenent a les necessitats de desenvolupament del polígon d’actuació urbanística es determina com a sistema
d’actuació urbanística el de reparcelꞏlació, en la modalitat de Cooperació, que donarà lloc al corresponent
Projecte de Reparcelꞏlació.
Els terrenys reservats pel planejament urbanístic per a sistemes urbanístics seran cedits a l'Ajuntament de
manera obligatòria i gratuïta, lliures de càrregues i gravàmens.
Els vials i els parcs es lliuraran degudament urbanitzats.
L’administració actuant rebrà gratuïtament, urbanitzat i lliure de càrregues d’urbanització, el sòl corresponent
al 15 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic que la present Modificació puntual de PGM estableix dins
del PAU sens perjudici de què, si s’escau, aquesta cessió pugui ser substituïda per l’equivalent del seu valor
econòmic.
Art. 10. Classificació i qualificació del sòl
El sòl dins l’àmbit es classifica com a urbanitzable amb les següents qualificacions urbanístiques:
100 %
1. SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL:
43.346 m2
2. SÒL PÚBLIC: SISTEMES
6b PARC URBÀ. NOVA CREACIÓ. LOCAL
7b EQUIPAMENT. NOVA CREACIÓ. LOCAL
5 XARXA VIÀRIA BÀSICA
5b. VIES CÍVIQUES

TOTAL SÒL PÚBLIC
3. SÒL ZONAL
22b ZONA DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL

TOTAL SÒL ZONAL

Superfície sòl (m2)

%

13.115 m2
2.190 m2
6.874 m2
2.299 m2

30,26 %
5,05 %
15,86 %
5,30 %

24.478 m2

56,47 %

Superfície sòl (m2)

%

18.868 m2
18.868 m2

43,53 %
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Art. 11. Condicions d’ús:
S’admeten els usos segons la següent relació:
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-Ús industrial, s’admeten els usos d’indústria en categoria primera, segona, tercera i quarta. Els comerços
a l’engròs i els parcs de vehicles i maquinària. Dintre l'ús industrial s'entendrà expressament admès la
producció vinculada a la indústria audiovisual i els seus serveis annexes.
-Ús habitatge, es permet, només, l’ús d’habitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda de
l’establiment, limitat a un habitatge per establiment i amb parcelꞏla exclusiva per aquest ús.
-Ús comercial, es permeten els establiments dedicats a la venda de maquinària, material de transport i
elements auxiliars de la indústria. S’admeten les cafeteries, restaurants, bars i similars.
-Ús oficines, es permeten únicament les oficines i despatxos propis de cada establiment comercial o
industrial.
-Ús sanitari, només s’admeten els dispensaris, consultoris i ambulatoris. No s’admeten els centres sanitaris
d’internament prolongat com hospitals, sanatoris o clíniques.
-Ús religiós i cultural, s’admeten els centres socials i de caràcter associatiu i reunió, al servei del personal
adscrit a les indústries.
-Ús recreatiu, s’admeten les sales d’espectacles per al personal de les empreses de la zona o del sector.
-Ús esportiu, només s’admeten les instalꞏlacions esportives per al personal de les empreses de la zona o
del sector i les que se situen a les àrees destinades específicament a dotacions esportives.
-Altres usos, queden prohibits els no expressament admesos a les condicions anteriors, amb excepció de
l’ús estacionament i garatge-aparcament.
Les activitats quedaran regulades segons les disposicions del Pla especial de regulació d'activitats en sòl
urbà industrial al terme municipal del Papiol aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de l'àmbit metropolità de Barcelona en data 1 d'octubre de 2014 mentre sigui vigent, tenint en compte que
els sòls industrials hauran de considerar-se com a Z1.
6. PLA D’ETAPES
Per tal de definir temporalment el desenvolupament dels diferents estadis del desenvolupament del sòl urbà:
PRIMERA ETAPA
Presentació del Pla Parcial Urbanístic del sector segons les determinacions de la Modificació puntual de PGM,
per iniciativa de la propietat, als sis mesos de l’aprovació definitiva d’aquesta.
SEGONA ETAPA
Presentació del Projecte de Reparcelꞏlació dels sòls amb aprofitament i determinació de les cessions a
l’Ajuntament, als sis mesos de l’aprovació definitiva del Pla Parcial.
TERCERA ETAPA
Redacció i presentació del Projecte d’urbanització dels vials i sòl lliure del sector, als sis mesos de l’aprovació
definitiva del Pla Parcial.
QUARTA ETAPA
Execució dels moviment de terres que afecten els sistemes i de les obres d’urbanització de vialitat i sòl lliure
als 5 anys de l’aprovació definitiva del Pla Parcial del sector.
CINQUENA ETAPA
Edificació de les naus i delimitació de les parcelꞏles, a partir de l’obtenció del permís d’obres d’urbanització i
sense concreció de data de finalització d’etapa, segon les expectatives i necessitats de mercat.
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7. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
OBJECTIUS
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L’objectiu principal d’aquest document és determinar els ingressos i despeses que es generarien a partir dels
paràmetres urbanístics que es preveuen per valorar la viabilitat econòmica del nou sector de la Plana del Però
resultat de la Mp PGM.
CRITERIS METODOLÒGICS
Per calcular la viabilitat del desenvolupament del sector s’ha utilitzat el mètode del valor residual dinàmic,
mètode que implica exigir una rendibilitat adequada a un termini temporal, que determina una seqüència de
fluxos de despeses i ingressos pautada segons les previsions de l’agenda del pla. Tant el sistema de
desenvolupament de l’àmbit, sistema d’actuació establert, així com l’obligació d’execució en els terminis fixats
a la present modificació donen versemblança a les previsions temporals de l’agenda del pla d’etapes.
Previ al càlcul de la viabilitat es calculen detalladament els costos i ingressos derivats de l’operació que
permeten obtenir- mitjançant el mètode residual estàtic- el valor residual del sòl urbanitzat. El valor obtingut
s’aplica com a cost en l’any zero del model dinàmic de l’operació. La resta de fluxos (ingressos i despeses) es
distribueixen al llarg dels terminis establerts per al projecte segons es determina al pla d’etapes.
7.1. ESTIMACIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ, GESTIÓ I D’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
DETERMINACIÓ DE COSTOS I INGRESSOS
En l’anàlisi de la viabilitat de l’operació s’han de contemplar les possibles fonts d’ingressos i de costos tenint
en compte totes les operacions necessàries per a portar a terme el projecte, així com la seva periodificació
temporal.
Determinació dels costos
Com a costos de l’operació s’han considerat:
- La totalitat de les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes d'urbanització
amb càrrec al polígon d'actuació urbanística.
- Les despeses de gestió de l’operació.
- Els costos de construcció dels nous productes immobiliaris
El sector de 43.346 m2, preveu la cessió de sòl públic de 24.478 m2 i zona de desenvolupament industrial
privat de 18.868 m2, del qual hi haurà la cessió a l’Ajuntament d’un 15 % de 2.830,20 m2.
Els sòls de sistemes consten de parc urbà de nova creació de 13.115 m2, equipaments de nova creació d’àmbit
local de 2.190 m2, vies cíviques 2.299 m2 i xarxa viària bàsica 6.874 m2, representats gràficament.
DESPESES D’URBANITZACIÓ
En la determinació de les despeses d’urbanització es diferenciarà entre les despeses d’urbanització internes,
pròpies de l’àmbit de planejament i les despeses externes, derivades de la urbanització del vial extern a l’àmbit
de planejament, i les actuacions externes en els serveis d’electrificació i depuració d’aigües.
Els costos d’urbanització s'obtenen a partir d’aplicar els preus unitaris per superfície dels vials i de zones de
parc, incrementant-los amb les despeses previstes de moviment de terres, dins el sector.
Afegint a les despeses d'urbanització les despeses de gestió, el valor del sòl aportat i les despeses de
finançament, s'obté un import que repercutit sobre la superfície de sòl industrial un cop deduït l'aprofitament
mig aboca a un valor de venda del sòl industrial que permetria endegar les obres d’urbanització.
En el present no es preveu enderroc d’edificacions en el sector. Els moviments de terres aniran inclosos en
les obres d’urbanització de vials, i si cal fer-ne en les zones de desenvolupament industrial aniran apart. No
es preveuen obres d’infraestructures generals: es compta abocar les aigües residuals a la xarxa i no es
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necessària una nova estació depuradora, i s’hauran de conduir les aigües pluvials i canalitzar-les. Si s’hauran
de preveure les desviacions de les línies elèctriques d’alta i mitja tensió que transcorren amb traçat aeri en
l’actualitat.
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Així, les superfícies base per quantificar les despeses d’urbanització de vialitat i sòl lliure previstes del sector
són:
Vialitat xarxa bàsica
6.874 m2
Vies cíviques
2.299 m2
Sòl lliure parc urbà
13.115 m2
Els costos d’urbanització establerts segons preus unitaris emprats per establir pressupost del COAC són:
P.u. vialitat:
511*0,3:
153,30 €/m2
P.u. lliure:
511*0,1:
51,10 €/m2.
En el present, associem els preus unitaris de vies cíviques al de sòl lliure, doncs pels moviment de terres,
pavimentació i serveis que contenen ho considerem més apropiat que vialitat xarxa bàsica
Urbanització vialitat externa: S’ha considerat un 20 % del cost d’urbanització completa d’un vial, considerant
que tan sol caldrà completar pavimentació de voreres i dotar d’enllumenat públic i algun altres servei que hi
manqui.
El valor del sòl no es considera una despesa per quantificar la rendibilitat del sector.
Per tant, els pressuposts per aquests conceptes serien:
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SECTOR PLANA DEL PERÓ - EL PAPIOL
COSTOS D'URBANITZACIÓ I BENEFICI ESTIMAT
1.- ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS
PREU
UNITAT

UNITATS
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URBANITZACIÓ SECTOR

EUROS
TOTAL
2.080.826,75

VIALITAT BÀSICA

M2

6.874,00

153,30

1.053.784,20

ESPAI LLIURE

M2

13.115,00

51,10

670.176,50

VIAL CIVIC

M2

2.299,00

51,10

117.478,90

Imprevists

10%

1.841.439,60

Seguretat i Salut

2%

1.841.439,60

184.143,96
36.828,79

Control de qualitat

1%

1.841.439,60

18.414,40

TREBALLS FORA DE SECTOR

192.928,05

VIALITAT

1.137,00

FECSA TREBALLS ALIMENTACIÓ SECTOR

EDAR CONNEXIÓ SECTOR

30,66

34.860,42

10%

1.053.784,20

105.378,42

5%

1.053.784,20

52.689,21

COSTOS D'EXECUCIÓ URBANITZACIÓ + TREBALLS FORA SECTOR

2.273.754,80

DESPESES G + BI + GESTIO + HONORARIS

744.738,69

DESPESES GENERALS

13%

2.080.826,75

270.507,48

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

2.080.826,75

124.849,60

DESPESES DE GESTIÓ s/ detall

4%

2.080.826,75

83.233,07

REDACCIÓ DOCUMENT

266.148,54

TOTAL COSTOS D'EXECUCIÓ URB + TR FORA SECTOR + honoraris professionals

3.018.493,49

COST APORTACIONS I GESTIÓ

0,00

VALOR DEL SÒL APORTAT

M2

24.477,89

0,00

0,00

VALOR SOL APROFITABLE APORTAT

M2

18.868,00

0,00

0,00

TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ SENSE FINANCIACIÓ
FINANÇAMENT

3.018.493,49

S/ CUADRE ADJUNT

424.913,80

COST TOTAL URBANITZACIÓ AMB FINANÇAMENT

3.443.407,29
TOTAL

M2 D'APROFITAMENT

18.868,00

MENYS:
M2 AJUNTAMENT
M2 NETS PER COSTOS

2.830,20
16.037,80

COST PER M2 A REPERCUTIR

214,71

PREU DE VENDA ESTIMAT ACTUAL - SOL INDUSTRIAL URBANITZABLE:

300,00

BENEFICI ESTIMAT

€/ M2

85,29
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DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS
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Els ingressos a considerar seran els resultants de la venda dels productes immobiliaris:
Per calcular els ingressos a obtenir, considerant l’opció de venda del producte immobiliari, s’ha partit de les
dades de que disposa l’AMB de preu de sòl industrial al Papiol, que s’ha considerat la manera més fidel de
valorar el del projecte. En aquest cas es proposa 362 €/m2, amb l’oferta que hi ha actualment.
Aquest valor s’ha corregit, tenint en compte que en la negociació sempre hi ha un ajust a la baixa, i s’ha
moderat sensiblement proposant un valor de 300 €/m2, que ha semblat el més fiable pel nostre treball, per
parcelꞏles per edificacions entre-mitgeres, aplicant en conjunt una minoració d’un 17,27 % al valor de
referència.
No ha semblat apropiat partir dels preus de venda de naus i deduir el valor de construcció aplicant les
corresponents depreciacions, doncs en aquest cas el ventall de dades és molt dispers, i era difícil arribar a un
valor de sòl fiable.
Així el valor del sòl industrial deduint el 15 % d’aprofitament mig a cedir a l’Ajuntament és de:
Venda del sòl industrial 16.037,80 * 300,00 €/m2: 4.811.340,00 €
7.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DEL SECTOR
L'article 59.1e del Text Refós de LUC estableix que l'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les
actuacions a desenvolupar ha de ser inclosa dins de la documentació dels plans d'ordenació urbanística
municipal i per tant de les corresponents modificacions de planejament general.
D'altra banda, l'article 99.1.c del Text Refós de LUC estableix que les modificacions de les figures de
planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús
residencial o de la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment establerts, han
d'incloure, entre d'altres, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la qual s'ha de
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació vigent i el que resulta de la
nova ordenació. Aquesta avaluació s'ha d'incloure en el document de l'avaluació econòmica i financera,
com a separata.
El Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del
sòl Estatal defineix el valor residual de sòl urbanitzat a partir d'una variant del mètode estàtic cadastral, on
el coeficient K pot oscilꞏlar entre 1,2 i 1,5.
El nou reglament no introdueix cap expressió o sistema de valoració que ponderi el pas del temps en el
càlcul del valor del sòl, element fonamental en el desenvolupament urbanístic. El sistema de càlcul malgrat
parlar d’aspectes financers com paràmetres que afecten al valor del sòl, no concreta cap càlcul concret
que legitimi un valor precís del producte immobiliari.
En aquest sentit, els objectius del Reglament exposats en el Preàmbul són claus, en tant que esmenta de
forma directe el mercat del sòl i el càlcul en expropiacions:
“... amb la intenció de donar resposta a desig expressat pel legislador estatal, de millorar el funcionament
del mercat del sòl, per fer-lo més transparent i eficient, combatent a més, les eventuals pràctiques
especulatives en la utilització del mateix, que en ocasions afecten directament a la fixació de valors a
efectes expropiatoris.”
Per tant el càlcul del valor residual establert pel Reglament pot servir per estudiar la comparativa que fixa
l'article 99.1.c del DL 1/2010, en tant estableix un valor comparatiu per definir les càrregues urbanístiques
del sector, però en cap cas poden servir de base per al càlcul de la viabilitat econòmica de la proposta.
Efectivament, la incorporació del paràmetre temporal és fonamental per concloure si un pla és viable
econòmicament.
A fi de poder establir si un sector serà econòmicament viable o no, caldrà analitzar si la diferència entre
els ingressos del producte immobiliari susceptible de ser venut i la totalitat de les despeses (compra de
sòl, urbanització, finançament, programació i construcció) arribi a constituir un diferencial d'acord en el
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sector immobiliari. A tal efecte, es considera que el càlcul del valor del sòl pel mètode estàtic és el
procediment tècnic correcte per poder garantir de forma precisa l'esmentada viabilitat econòmica del pla si
aquest desenvolupament es pot realitzar en un temps breu.
Malgrat això, com es disposen de valors fiables de mercat del sòl, en el nostre cas, s’han pres directament
aquests, sense haver de partir dels preus de venda de naus i arribar al valor de repercussió de sòl.
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CÀLCUL DE L'AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L'OPERACIÓ URBANÍSTICA
(ART.99.1.C TRLUC).
El present Estudi pretén l'avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació urbanística del nou sector
d’activitat econòmica.
L’objecte de modificació, en la qual s'ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat
de l'ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació comparativa es fonamenta
en el càlcul del Valor residual del sòl pel Mètode Residual estàtic d’acord amb el procediment fixat en el
Capítol IV “Valoració en situació de sòl urbanitzat” del Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del sòl.
L’objectiu del càlcul és conèixer el valor residual del sòl un cop descomptades les despeses, i comparar el
valor del sòl obtingut entre cadascuna de les situacions urbanístiques. En aquest cas, calcular el valor del
sòl sense urbanitzar corresponent al nou sector.
Metodologia del càlcul Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre
La repercussió del sòl urbanitzat s’obté aplicant la següent fórmula:
VRS = Vv/K - Vc
Els valors i paràmetres emprats en aquest càlcul són:
VRS: Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv: Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat
edificable.
K: Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de financiació, gestió i
promoció immobiliària necessària per a la materialització de l’edificabilitat. Aquest coeficient tindrà com a
caràcter general un valor de 1,40, podrà ser reduït o augmentat d’acord amb els criteris següents:
a. Podrà reduir-se fins un mínim de 1,20 el supòsit de terrenys en situació d’urbanitzat destinats a
habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, habitatges subjectes a habitatge
protegit que fixi valors màxims de venda que s’apartin de manera substancial dels valors mitjans del mercat
residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades a explotacions econòmiques, a raó de factors
objectius que justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la qualitat i la tipologia
edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat immobiliari de la zona.
b. Podrà augmentar se fins un màxim de 1,5 en el supòsit de terrenys en situació de sòl urbanitzat destinats
a promocions que per raó de factors objectius com puguin ser, l’extraordinària localització, la forta dinàmica
immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia edificatòria, el termini de comercialització, el risc previsible, o
altres característiques de la promoció, justifiquin l’aplicació d’un major component de despeses generals.
Vc Valor de construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de sumar
els costos d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor,
l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les
obres necessàries per a la construcció de l’immoble.
Tots els valors hauran d’estar referenciats a la data que correspongui segons l’objecte de la valoració en
els termes establerts a l’apartat 2 de l’article 21 del Text refós de la Llei del Sòl estatal.
En el cas de parcelꞏles que no es trobin completament urbanitzades o que tinguin pendent l’aixecament de
càrregues o el compliment de deures per a poder realitzar l’edificabilitat prevista, es descomptaran del
valor del sòl establert anteriorment la totalitat de costos i despeses, així com el benefici empresarial derivat
de la promoció, d’acord amb la següent expressió:
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Vso = VS – G ( 1 + TLR + PR)
Vso Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.
Vs Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.
G Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros.
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TLR Taxa lliure de risc en tant per ú.
PR Prima de risc en tant per ú.
La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en aquest Reglament, serà
l’última referència publicada en el Banc d’Espanya del rendiment intern en el mercat secundari del deute
públic de termini entre dos i sis anys. Pel que fa a la prima de risc, als efectes de determinar el benefici de
la promoció d’aquest Reglament, es fixarà en funció dels usos i tipologies corresponents atribuïts per a
l’ordenació urbanística, prenent com a referència els percentatges establerts en el quadre de l’annex IV
del Reglament en funció del tipus d’immoble sense que pugui ser superior al percentatge que es determina
pel coeficient corrector K, inclosa la pròpia prima de risc com a part de la suma de la totalitat de despeses
generals.
Valor del sòl PGM vigents
El valor del sòl actual correspon al valor agrari, lleugerament augmentat pel mercat per les diverses
activitats periurbanes. S’ha pres 6 €/m2 sòl.
Valor del sòl proposta de Modificació Puntual PGM
La proposta de modificació suposa la delimitació d’un sector que comporta la implantació de 18.868,00 m2
de sostre.
VRS = (Vv/K) - Vu
VRS: Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Valor de càlcul.
Vv: Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu.
K: Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de financiació, gestió i
promoció immobiliària necessària per a la materialització de l’edificabilitat. Es xifra un factor d'1,20 per a
l’ús industrial d’acord amb l’àmbit territorial i la tipologia de l’ús.
Vu Les obligacions establertes per la MPPGM sobre els sistemes a cedir i urbanitzar corresponen al quadre
següent. Així mateix, cal cedir a l'ajuntament el 15% d'aprofitament urbanístic. Per tant cal descomptar la
totalitat de costos i despeses corresponent a la urbanització dels sistemes, així com el benefici empresarial
derivat de la promoció, d’acord amb la següent expressió:
Vu = G ( 1 + TLR + PR)
G Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros.
Correspon a la valoració de les obres d'urbanització i indemnitzacions amb un valor de 4.000.363,84 €.
TLR Taxa lliure de risc en tant per ú. Correspon a la darrera publicació del Banc d’Espanya, que correspon
a un 0.108% per tant el coeficient és de 0,00108.
PR Prima de risc en tant per ú. Segons l'annex IV del Reglament correspon al 14% per a l’ús industrial,
per tant el coeficient és de 0,14.
El mercat immobiliari del Papiol ha donat valors de venda de sòl de 300 €/m2, el que suposa que el valor
de repercussió del solar se situa en 300 €/m2s. De l’aplicació d’aquests valors, el valor del producte
immobiliari representa un valor total de 4.811.340,00 € corresponent d’aplicar 300 €/m2s sobre 16.037,80
m2s, deduït el 15 % d’aprofitament mig. Aplicant una periodificació el valor esdevé 4.957.619,23 €.
Pel que fa als costos, cal tenir en compte els costos d’urbanització dins i fora del sector, amb les despeses
de gestió el cost ascendeix a 4.000.363,84 €.
Valor residual = 4.957.619,23 € (ingressos amb periodificació) – 4.000.363,84 €(despeses)= 957.255,39 €
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Benefici del 20% = 191.451,08 €
Total = valor residual – benefici = 765.804,31€
Superfície del sector: 43.346 m2
Valor residual unitari: 17,67 €/m2.
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El valor residual del sòl obtingut -17,67 €/m2- és superior al valor inicial del sòl del sector -6,00 €/m2-, per
tant el desenvolupament del Sector és viable.
CÀLCUL DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L'OPERACIÓ URBANÍSTICA (59.1E DEL DL 1/2010)
Segons et el sistema de càlcul exposat anteriorment, el valor residual del sòl és superior al del valor rústic
i per tant la viabilitat econòmica resta garantida.
AGENDA
En desenvolupament de l'article 99.1.b del TRLUC que estableix que les modificacions d'instruments de
planejament general que comportin un increment de sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o
de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d'incloure en la
documentació l'especificació següent:
- La previsió, en el document de l'agenda o del programa d'actuació del pla, de l'execució immediata del
planejament i l'establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d'ésser proporcionat a la
magnitud de l'actuació.
El pla preveu un àmbit de gestió i desenvolupament on cal establir un programa d'actuacions proporcionals
a les necessitats de la ciutat consolidada.
El desenvolupament del planejament derivat, i la corresponent gestió urbanística finalitzarà als cinc anys
de l’aprovació definitiva del Pla Parcial.
7.3. PERIODIFICACIÓ
En els models analitzats es proposa una periodificació per a l’execució de cada despesa i ingrés, sempre dintre
del marc temporal definit al pla d’etapes i d’obligat compliment, tal i com determinen la norma de la present
modificació.
7.3.1. PERIODIFICACIÓ DE LES DESPESES
El cost del sòl s’imputa en el moment zero de l’operació. La resta de conceptes es distribueixen temporalment
tal i com reflexa el següent quadre:
Les despeses d’urbanització es reparteixen en quatre trimestres un cop es preveu es disposarà de les
aprovacions dels corresponents documents, per tant, es considera l’Any 1 podria ser el 2.023, tenint previst
durant el 2.022 les tramitacions. Així s’ha repercutit una quarta part de les despeses a cada trimestre.
7.3.2. PERIODIFICACIÓ DELS INGRESSOS
Els ingressos previstos per la venda del producte immobiliari s’han considerat a partir del segon any de
l’operació, amb un inici de vendes el primer semestre del 2.024, i preveient es vagin esgraonant durant deu
semestres dels cinc anys corresponents, de manera que a final del 2.028 es consideraria l’operació totalment
culminada.
7.4 VIABILITAT DE L’OPERACIÓ
Tenint en compte les estimacions de costos i ingressos anteriors i la seva periodificació al llarg del termini fixat
a planejament per l’execució del polígon s’ha procedit a fer el càlcul de la viabilitat econòmica del sector
proposat.
Els resultats es mostren en les següents taules

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTES URBANISTICS (TD99-010): PROJECT_URB_MODIF_PUNTUAL_PGM
_PLANA_PERO_APROVACIO_INICIAL_18032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: WDZMV-G1VA8-YJ7SL
Pàgina 40 de 62

ESTUDI DE VIABILITAT. PLANA DEL PERÓ
ACTUACIÓ PLANA DEL PERÓ
MUNICIPI EL PAPIOL
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SUPERFÍCIE
SECTOR

ANY REFERÈNCIA 1T2023
ANY ESTUDI 1T2023
TAXA INCREMENT DE PREUS :

43.346,00 m²
ADQUISICIÓ
VENDES
ADQUIRIT

SUPERFICIE (m²)
IMPORT
ADQUISICIO

A
ADQUIRIR
43.346,00

COEF.ADQUISICIÓ
COEF.OBRES

1,00
1,00

COEF.VENDES

1,00

COEF. CITS
ADQUISICIÓ
COEF. CITS 1%
CULTURAL
COEF. CITS OBRES I
VENDES
TIPUS D'INTERÉS
ANUAL

PREU €/m²

ACUMULATS :
INGRESSOS
DESPESES
FLUX CAIXA

4.957.619,23
3.652.377,12
1.305.242,10

1
1,00

0,01
0,01
0,20
0,05

TAXA TRIMESTRAL
TAXA RETORN

2,78
11,59

OBRES (previsió)

3.018.493,49

ACUMULATS DESPESES:
INDEMNITZACIONS
TOTAL
ADQUISICIONS
ACUMULAT
C.I.T.'S

OBRES (real)
633.883,63

Desviació Taxa
Retorn

URBANITZACIÓ PER Ha

696.371,87

Número periode inici
adquisicions :
Número periode inici
vendes :
TIR TRIMESTRAL
VAN

2,779%
0,00 €

TAXA RETORN

11,59%

1
1

TAXA ÒPTIMA
1,943%
VAN AMB TAXA ÒPTIMA 322.649,03 €
TIR ANUAL OPTIM

8,00%

ESTAT
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1
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2023
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2023
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2024
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2025
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2025
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2026

13

2026

14

2026

15

2026

16

2027

17

2027

18

1,04

2027

19

1,04

2027

20

1,05

2028

21

1,05

2028

22

1,05

2028

23

PERÍODE
2023

1,04

ESTUDI FLUX DE CAIXA

ANY

1,04

500.669,97

505.676,67

505.676,67

505.676,67

505.676,67

505.676,67

1,03

500.669,97

500.669,97

505.676,67

1,03

495.712,84

500.669,97

500.669,97

1,03

495.712,84

495.712,84

500.669,97

1,03

490.804,79

495.712,84

495.712,84

1,02

490.804,79

490.804,79

495.712,84

1,02

485.945,34

490.804,79

490.804,79

485.945,34

485.945,34

490.804,79

485.945,34

505.676,67

1,05

505.676,67

1,05

500.669,97

1,04

500.669,97

1,04

495.712,84

1,03

495.712,84

1,03

490.804,79

1,02

490.804,79

1,02

485.945,34

1,01

3.652.377,12

1.462.695,47

3.652.377,12

1.953.500,27

3.652.377,12

1.953.500,27

3.652.377,12

2.449.213,11

3.652.377,12

2.449.213,11

3.652.377,12

2.944.925,95

3.652.377,12

2.944.925,95

3.652.377,12

3.445.595,92

3.652.377,12

3.445.595,92

3.652.377,12

3.946.265,89

3.652.377,12

3.946.265,89

3.652.377,12

4.451.942,56

3.652.377,12

4.451.942,56

3.652.377,12

4.957.619,23

505.676,67

1.462.695,47

505.676,67

3.652.377,12

500.669,97

971.890,68

500.669,97

3.652.377,12

495.712,84

971.890,68

495.712,84

3.652.377,12

490.804,79

485.945,34

490.804,79

3.652.377,12

485.945,34

485.945,34

485.945,34

1,01

485.945,34

485.945,34

1,02

43.346,00

485.945,34

1,02

1,00

Distribució Adquisicions
Despeses Adquisició
Indemnitzacions
Import Previsió
Adquisició

754.623,37

1,05

1,01

754.623,37

Total Previsió Obres

Import Adquisició Real
Desviació Import
Adquisició

Costos sense CITS
Costos sense CITS
Costos sense CITS
Contrib. Equip sense
urb.

1,04

1,01

1,00

754.623,37

Total Obres Real

1,04

1,01

754.623,37

158.470,91

Desviació Obres

1,03

1,01

1,00

754.623,37

158.470,91

CITs obra

CITs adquisició

Total CITs

1,03

1,00

754.623,37

158.470,91

913.094,28

1,02

1,00

754.623,37

158.470,91

‐913.094,28

1,02

1,00

158.470,91

913.094,28

1,01

1,00

100,00

158.470,91

‐913.094,28

1,01

Coef. Increment Vendes
Total valor Vendes
Llei cobrament Vendes
Ingressos Vendes Hipot
Ingressos Vendes Reals
Desviació Ingressos
Quotes Tercers
Subvencions
Permutes
TOTAL INGRESSOS

158.470,91

913.094,28

1,00

158.470,91

‐913.094,28

100,00

913.094,28

Coef. Increment
Adquisició
Llei Distribució
Adquisició

‐913.094,28

Preus Distrib. Adquisició

TOTAL DESPESES

3.652.377,12

‐29.659,56

‐
2.680.486,44

‐230.425,98

‐29.659,56

‐
2.680.486,44

‐254.654,79

‐24.228,81

‐
2.189.681,65

‐278.883,60

‐24.228,81

‐
2.189.681,65

‐297.681,65

‐18.798,06

‐
1.698.876,86

‐316.479,71

‐18.798,06

‐
1.698.876,86

‐329.792,71

‐13.313,00

‐
1.203.164,01

‐343.105,71

‐13.313,00

‐
1.203.164,01

‐7.827,94
‐
350.933,65

‐
707.451,17

‐7.827,94
‐
358.761,59

‐
707.451,17

‐2.288,03
‐
361.049,62

‐
206.781,20

‐2.288,03
‐
363.337,65

‐
206.781,20

3.251,88
‐
360.085,78

293.888,77

3.251,88
‐
356.833,90

293.888,77

8.847,18
‐
347.986,72

799.565,44

‐
347.986,72

799.565,44

‐347.986,72

1.305.242,10

3.652.377,12

‐
3.166.431,78

‐200.766,43

2.739.282,84

‐35.036,54

913.094,28

‐
3.166.431,78

‐171.106,87

0,10

‐35.036,54

0,10
‐
3.652.377,12

‐136.070,33

0,10

‐40.413,52

0,10
‐
2.739.282,84

‐101.033,80

0,10

‐30.310,14

0,10
‐
1.826.188,56

‐60.620,28

0,10

‐20.206,76

0,10
11,59
‐
913.094,28

‐30.310,14

0,10

‐10.103,38

0,10

‐10.103,38
‐
347.986,72

1.826.188,56

FLUX DE CAIXA
Acumulat Ingressos
Acumulat Despeses
Desviació Taxa Retorn
Repartiment Desviació
Taxa Retorn
Flux Caixa
Tipus Endeutament
1,11%
Interessos Acumulats
Total Cost Financer
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DESPESES OBRES
OBRES
ANY
Previsió obra Urbanització pral
Treballs fora sector
Previsió enjardinament públic
Despeses generals, benefici industrial, gestió,
honoraris
Enderrocs

TOTAL PREVISIÓ OBRES
Llei Pagament Obres
CERTIFICACIONS OBRA
Taxa Retorn
m²

Acum. Previsió Obra:
2.080.826,76
192.928,05
0,00
744.738,68
0,00
0,00
0,00

m²

186.184,67

520.206,69
48.232,01

1
2023

186.184,67

520.206,69
48.232,01

2
2023

754.623,37

186.184,67

520.206,69
48.232,01

3
2023

754.623,37

186.184,67

520.206,69
48.232,01

4
2023

20

754.623,37

PREU
TIPOLOGIA
300,00

19

754.623,37

VENDA

Acum. Certifica. Obra:
0,00
11,59
m²
COEF

1,00 16.037,80
1,00

18

21

22

23

2028

17

2028 2028

10,00

16

2027 2027

10,00

15

2027 2027

10,00

14

2026 2026

10,00

13

2026 2026

10,00

12
2025 2025

10,00

11
2025 2025

10,00

10

10,00

9

15% cessió

8

SOSTRE TIPOLOGIA

TIPOLOGIES DE PARCELꞏLES
SOL /
TIPOLOGIES

7

2.830,20

6

18.868,00

SOL

5

10,00

2024 2024 2024 2024
100,00 10,00

Total
Llei
Tipol

Industria entre mitgeres

LLEI DE VENDES
LLEI DE VENDES
(A partir d'inici de
vendes)
Industria entre
mitgeres
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INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA
RESUM DE DADES DE L'ACTUACIÓ

14/02/2.022
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ACTUACIÓ PLANA DEL PERÓ
MUNICIPI EL PAPIOL
PLANEJAMENT Superfície actuació
Edificabilitat bruta
Sostre Total
% cessió
Densitat
Nombre habitatges
SÒL PÚBLIC Vialitat
Espais verds
Equipaments

Paràmetre
43.346 m2
0,65 m2st/m2s
28.302,00 m2/st
15,00 %

Valor unitari

Valor

300,00 €

4.811.340,00 €
146.279,23 €

0 hab
9.173,00 m2
13.115,00 m2
2.190,00 m2

APROFITAMENT Industria entre mitgeres
16.037,80
PRIVAT Ingressos deguts a la periodificació
(Ingressos) TOTAL INGRESSOS

COSTOS

4.957.619,23 €

Previsió obra
Urbanització pral

2.080.826,76 €

Treballs fora sector

192.928,05 €
- €

Previsió enjardinament públic
Despeses generals, benefici industrial,
gestió, honoraris

744.738,68 €

Indemnitzacions

- €

Costos de gestió

633.883,63 €

Costos de finançament
TOTAL COSTOS

347.986,72 €
696.371,87
€/Ha

COMERCIALITZACIÓ Tipus d'interés anual
VALOR SÒL Valor Residual sòl brut
INGRESSOS- TOTAL INGRESSOS
COSTOS TOTAL DESPESES
TIR RESULTANT
VAN
TIR OPTIM
VAN

4.000.363,84 €
0,05

-€

-€

4.957.619,23 €
4.000.363,84 €
11,59
0,00 €
8,00%
322.649,03 €

Total Cobraments

Total VENDES

0,00
0,00
3.018.493,49
0,00
633.883,63

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

971.890,68

971.890,68

2024
Any 2

981.609,59

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

981.609,59

981.609,59

2025
Any 3

991.425,68

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

991.425,68

991.425,68

2026
Any 4

1.001.339,94

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.001.339,94

1.001.339,94

2027
Any 5

1.011.353,34

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.011.353,34

1.011.353,34

2028
Any 6

INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA
CRONOGRAMA DE L'ACTUACIÓ
ACTUACIÓ PLANA DEL PERÓ
MUNICIPI EL PAPIOL
Cobraments
2023
Any 1

Indemnitzacions
Adquisició sòl
Obres
Gestió adquisició
Gestió obres
3.652.377,12

971.890,68

Costos

Total Costos

-3.652.377,12

8,00%
322.649,03 €

11,59 %
0,00 €

Flux Caixa
TIR Anual
VNA s/ TIR Anual
TIR Anual Optim
VNA s/ TIR Anual optim
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7.5. CONCLUSIONS
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Obtenim una taxa interna de rendibilitat (TIR) de 11,59 i un valor actual net (VAN) 322.649,03 €, i el marge
de benefici sobre els costos de l’operació és superior a 1. Així doncs, els tres paràmetres habituals per
l’avaluació de la rendibilitat d’una operació demostren la seva viabilitat.
Per tant, d’acord amb les estimacions de costos i ingressos i amb la periodificació adoptada per a l’operació
les rendibilitats obtingudes demostra que la Modificació puntual del PGM de la Plana del Peró és viable.
7.6. FONS DISPONIBLES
Els fons disponibles per a dur a terme les obres d'urbanització es forniran de les aportacions dels propietaris
d’acord amb els percentatges de participació que fixi el projecte de reparcelꞏlació corresponent
7.7. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA-FINANCERA
Entre la documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal es preveu segons l’article 59.3.d del
Decret Legislatiu 1/2010:
“d. L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació
del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures
i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.”
Segons l’Article 116 Concepte d'execució urbanística:
“6. Les administracions competents en matèria d'execució urbanística efectuen el seguiment d'aquesta
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte
d'execució, d'acord amb el que disposa la legislació que regula el règim d'organització i funcionament
d'aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del que preveu la legislació
d'avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació estableix.”
La Modificació que es tramita no modificarà la sostenibilitat financera actual ja que les ampliacions
mitjançant el nou sector nou de sòl urbanitzable, assumeixen la totalitat de les càrregues d'urbanització,
cedeixen els sòls destinats per a nous equipaments i espais lliures i les despeses per a l'increment de
serveis generals de la població.
Els sectors hauran d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a totes les
infraestructures dels sistema de sanejament i depuració, abastament d'aigua, energia elèctrica,
telecomunicacions, reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis, del conjunt de la població.
El patrimoni públic municipal augmentarà també amb el 15 % de l'aprofitament urbanístic del sector.
El compromís per part dels promotors de conservar les obres d'urbanització, durant un mínim de 5 anys
des de que s'acabin les obres, no gravarà l’economia municipal en aquest període. La despesa que
comportarà el manteniment posterior del nou sector, al suposar uns costos de manteniment dels serveis,
es compensaran sobradament amb la previsible implantació de noves activitats i els impostos que es
sufragaran.
En conjunt, el planejament assegura que les despeses de transformació del sòl urbanitzable en sòl urbà
no suposaran despeses addicionals a l'Ajuntament ni a les altres administracions.
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8.MEMÒRIA SOCIAL
8.1. SITUACIÓ SOCIO-DEMOGRÀFICA I SOCIO-ECONÒMICA
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Les dades d’evolució de la població del Papiol mostren que el nombre d’habitatges al municipi ha anat
augmentat els últims cent anys, depenent de les situacions econòmiques, socials i polítiques que han
anat esdevenint al llarg d’aquest segle.
8.2. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
Agafant un període recent, el creixement demogràfic que s’està observant en els darrers vint anys al
Papiol ha estat considerable, passant de 3.464 habitants l’any 2000 a 4.172 el 2020, fet que suposa un
creixement de vora un 20% i un creixement anual acumulatiu de la població des del 2000 de l’0,935%.
Aquest augment es deu a dos motius, per una banda a la immigració provenint de fora de l’estat espanyol,
que representa aproximadament el 50% del creixement de la població des de l’any 2000, i per l’altra pel
creixement natural i els moviments migratoris dintre l’Estat.
8.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
El grup poblacional més nombrós el 2020 és el de 40 a 59 anys, representant el 33,53% del total de la
població, en franges d’edat de 5 anys estarien entre el 7,05% de 55 a 59 i el 9,32% de 40 a 44. Pel que
fa en funció del sexe hi ha un lleuger percentatge més alt d’homes que dones, tot i que es continua
complint en els dos casos com les franges d’edat més nombroses de població.
Per contra l’any 2000 el grup poblacional més nombrós era el de 20 a 39 anys, representant el 34,70%
del total de la població, en franges d’edat de 5 anys estarien entre el 8,37% de 20 a 24 i el 9,12% de 35
a 39. Pel que fa en funció del sexe hi ha un lleuger percentatge més alt d’homes que dones, tot i que es
continua complint en els dos casos com les franges d’edat més nombroses de població.
De les dades anteriors es pot afirmar que la població en general està envellint, així com que els grups
d’edat més nombrosos són els del baby-boom ja que agafa població nascuda entre el 1961 i el 1980 (es
coneix per baby-boom el període 1957-1977), tot i que també es pot observar que mentre l’any 2000 la
franja d’edat més nombrosa era la de 35 a 39, el 2020 no és la de 55 a 59 si hi hagués hagut una evolució
natural, sinó la de 40 a 44 que el 2000 era la de 20 a 24, que justament era la menor de les franges de
més població. En qualsevol cas les variacions en nombres absolut no són important, i sempre augmenta
la població. Pel que fa la franja de 55 a 59 el 2020 en 22 persones respecte el 2000, i la franja de 40 a
44 el 2020 de 109 persones respecte el 2000.
8.4. MIGRACIONS
El saldo migratori dels últims 20 anys ha estat positiu, sent el principal responsable del creixement de la
població, així si en el període 2004-2020 el creixement natural ha estat de 248 persones, el saldo migratori
ho ha estat de 695 persones. Aquest ha estat de 206 persones amb la resta de l’Estat i amb la resta del
món de 489 persones, de les quals fins el 2008 hi havia un equilibri entre persones provinents d’Àfrica i
Amèrica, i a partir d’aquest any fins el 2020 hi ha un predomini important de les persones provinents
d’Amèrica.
8.5. SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ
Pel que fa la taxa d’activitat laboral, amb dades del 2008 al 2020, els grups d’edat amb major incidència
han estat els de 16 a 24 anys 55 a 65. Tot i que a partir del 2014 la incidència en el primer grup s’ha anat
aproximant a la dels altres grups i fins i tot arribant a tenir millors resultats. Per contra el grup de 55 a 65
ha mantingut les pitjors dades percentuals sense experimentar millores que no siguin derivades pels
cicles econòmics, tot i que aquestes han estat inferiors que les experimentades pels altres grups d’edat.
Pel que fa les diferències entre homes i dones, es pot observar que el cicles econòmics negatius
perjudiquen especialment el colꞏlectiu femení, fet que provoca que la seva recuperació en els cicles
expansius sigui menor que ens els homes ja que possiblement l’allunyament del mercat laboral es
converteix en estructural i no conjuntural. Aquestes dades es poden contrastar en la següent taula amb
dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona:
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any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

total
10,45%
14,85%
15,31%
16,59%
17,99%
17,86%
15,47%
13,45%
11,06%
10,44%
8,85%
9,22%
11,56%

homes
9,31%
14,54%
14,43%
16,23%
16,87%
15,50%
14,46%
11,62%
8,87%
8,23%
6,89%
6,85%
9,96%

el Papiol
dones 16 a 24 anys 25 a 34 anys 35 a 44 anys 45 a 54 anys 55 a 65 anys
11,90%
10,76%
11,07%
9,32%
9,67%
12,83%
15,23%
18,38%
14,75%
12,41%
14,66%
18,85%
16,39%
16,24%
14,47%
14,19%
15,15%
19,29%
17,03%
25,86%
13,96%
14,85%
16,33%
21,24%
19,28%
25,96%
13,97%
16,69%
19,35%
21,51%
20,46%
20,65%
17,01%
14,02%
19,67%
23,10%
16,63%
15,79%
14,59%
12,11%
15,61%
23,21%
15,51%
12,38%
10,36%
10,82%
12,95%
23,25%
13,48%
9,17%
8,45%
8,41%
10,36%
20,67%
12,87%
8,40%
8,66%
8,13%
10,04%
18,13%
11,02%
6,67%
7,20%
6,19%
6,83%
19,05%
11,81%
4,55%
9,43%
6,92%
8,87%
15,41%
13,33%
9,63%
12,37%
6,69%
11,77%
19,25%

Si aquestes mateixes dades les observem en la província de Barcelona:

any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

total
11,82%
15,84%
15,84%
17,47%
18,66%
18,20%
16,50%
14,60%
12,64%
12,39%
10,51%
10,31%
13,19%

homes
11,05%
15,58%
15,49%
17,17%
18,23%
17,66%
15,61%
13,29%
11,17%
9,76%
8,88%
8,76%
11,60%

Província Barcelona
dones 16 a 24 anys 25 a 34 anys 35 a 44 anys 45 a 54 anys 55 a 65 anys
12,74%
13,82%
11,68%
10,32%
10,52%
16,02%
16,14%
19,49%
15,92%
14,43%
14,26%
19,10%
16,23%
18,79%
15,30%
14,46%
14,90%
19,79%
17,80%
22,01%
16,37%
15,84%
17,01%
21,52%
19,13%
22,08%
16,96%
16,90%
18,94%
21,51%
18,77%
21,58%
15,61%
16,07%
18,70%
24,09%
17,44%
19,13%
13,57%
13,80%
17,07%
23,80%
15,98%
15,52%
11,76%
11,79%
14,91%
22,55%
14,18%
11,81%
10,02%
9,90%
12,72%
20,83%
13,10%
10,70%
9,29%
8,79%
11,03%
19,20%
12,23%
10,36%
8,69%
8,20%
9,80%
17,65%
11,94%
10,25%
8,73%
7,81%
9,42%
17,72%
14,87%
14,19%
12,10%
10,54%
12,15%
20,13%

Podem veure que en general les dades són coincidents amb el Papiol, tot i que els valors municipals són
lleugerament millors que en la província, excepte en la franja de 16 a 24 anys on els valors al Papiol els
últims anys són sensiblement millors. Aquestes dades es poden comprovar en la següent taula on estan
marcades les diferències percentuals.
Indicar que les negatives fan referència quan les dades municipals són pitjors que les provincials:

any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

total
1,37%
0,99%
0,53%
0,88%
0,67%
0,34%
1,03%
1,15%
1,58%
1,95%
1,66%
1,09%
1,63%

Diferècnia entre atur al Papiol i província de Barcelona
homes
dones 16 a 24 anys 25 a 34 anys 35 a 44 anys 45 a 54 anys 55 a 65 anys
1,74%
0,84%
3,06%
0,61%
1,00%
0,85%
3,19%
1,04%
0,91%
1,11%
1,17%
2,02%
‐0,40%
0,25%
1,06%
‐0,16%
2,55%
0,83%
0,27%
‐0,25%
0,50%
0,94%
0,77%
‐3,85%
2,41%
0,99%
0,68%
0,28%
1,36%
‐0,15%
‐3,88%
2,99%
0,21%
‐0,41%
0,00%
2,16%
‐1,69%
0,93%
‐1,40%
2,05%
‐0,97%
0,99%
1,15%
0,81%
3,34%
‐1,02%
1,69%
1,46%
0,59%
1,67%
0,47%
3,14%
1,40%
0,97%
1,96%
‐0,70%
2,30%
0,70%
2,64%
1,57%
1,49%
2,36%
0,16%
1,53%
0,23%
2,30%
0,63%
0,66%
0,99%
1,07%
1,99%
1,21%
3,69%
1,49%
2,01%
2,97%
‐1,40%
1,91%
0,13%
5,70%
‐0,70%
0,89%
0,55%
2,31%
1,64%
1,54%
4,56%
‐0,27%
3,85%
0,38%
0,88%

Analitzant l’anterior taula es poden arribar a les següents conclusions en comparativa amb les dades de
la província de Barcelona:
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1. L’atur juvenil mostra uns bons indicadors.
2. L’atur de més de 55 anys mostra uns indicadors dolents, arribant a triplicar la taxa de la franja
d’edat amb taxa més baixa (35 a 44 anys) el 2020.
3. Les franges d’edat de 45 a 54 i 55 a 65 anys tot i mostrar millors resultat que a nivell provincial
tenen uns diferencials més ajustats que en les altres franges d’edat.
Per tant, tenint en compte que d’acord amb el punt 3 el grup d’edat més nombrós és el de 40 a 59 anys,
ens trobem que actualment la franja alta (55 a 59) coincideix en part amb el grup que presenta pitjors
taxes d’atur des de fa més d’una dècada i amb diferències importants amb els altres grups. Per tant és
de preveure que en els pròxim 15 anys es vagin incorporant els grups d’edat més nombrosos poblacionals
a les franges d’edat amb major taxes d’atur consolidades en els últims anys.
8.6. ACTIVITAT ECONÒMICA
Pel que fa els sectors econòmics on treballa la població destaca el sector serveis amb prop del 77% de
la població ocupada en aquest sector, seguit per un 15% del sector indústria, un 6,75% de la construcció
i per últim l’agricultura amb un 1,25%. D’aquests treballadors vora un 17% són treballadors autònoms que
presenten algunes diferències substancials respecte la seva afiliació als sectors esmentats, ja que vora
el 68% es troba a serveis (9 punts inferiors), un 10,25% a indústria (4,75 punts inferior), un 16,5% a
construcció (9,75 punts superior) i un 5,50% a agricultura (4,25 punts superior).
Per tant, d’acord amb els punts 3 i 5 on es preveu que en els pròxims anys en trobarem amb les franges
de població més nombroses en aquelles que tenen unes taxes d’atur més elevades és necessari poder
oferir més activitat econòmica en la població per tal de poder revertir aquesta situació. Motiu pel qual es
considera justificat la necessitat de generar més sòl industrial que pugui satisfer la implantació de noves
indústries o activitats de serveis que són les que concentren més del 90% de la població ocupada de la
població.
8.7. CONCLUSIONS
La possibilitat de crear sòl industrial sigui en aquest cas amb parcelꞏles de dimensions reduïdes segons
es preveu en el document, considerem afavorirà el creixement de la població en el municipi.
El Papiol, un dels més petits del Baix Llobregat, disposa d’unes condicions de comunicacions
estratègiques singulars i d’un entorn ambiental que li donen valor, amb una rica vida social i història, els
quals paràmetres estem convençuts influiran en el creixement de la població que valora tot aquest seguit
de factors.

Barcelona, 10 de febrer de 2.022
Signat

Carolina Mirapeix Martínez
Advocada
Firmado digitalmente
NOMBRE
por NOMBRE
MIRAPEIX
MIRAPEIX MARTINEZ
MARTINEZ MARIA MARIA CAROLINA CAROLINA - NIF NIF 46319868F
Fecha: 2022.03.17
46319868F
09:25:40 +01'00'

Antoni Companys Ferran
Doctor arquitecte
Signat digitalment per

ANTONIO
ANTONIO COMPANYS
COMPANYS FERRAN / FERRAN / num:15110-6
Data: 2022.03.16 14:49:45
num:15110-6
+01'00'
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