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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del
Papiol
1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Modificació puntual del Pla general metropolità

Municipi:

El Papiol (Baix Llobregat)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20210038 (IPR IAE 078-21)

2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes un
cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat,
l’Administració local o el Parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica
estatal.
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009,
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la
Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les
prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les
regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels
plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic.
- Les disposicions transitòries segona i tercera del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, estableixen el règim transitori d’aplicació mentre no s'aprovi la
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reestructuració dels departaments que, d'acord amb el mateix Decret, canvien de denominació,
s'agrupen o assumeixen noves competències procedents d'altres departaments.
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental a
l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència
dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
3. Objecte
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per l’òrgan
ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
4. Antecedents
En data 9 d’abril del 2021, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori i
Sostenibilitat (actual Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) la
sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla
general metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, presentada per
l’Ajuntament.
En el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013,
s’han consultat les administracions públiques afectades i el públic interessat següent:
− Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona
− Agència Catalana de l’Aigua
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (actual Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)
− Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
− Consell Comarcal del Baix Llobregat
− Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
− Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
− DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
En relació amb les consultes realitzades, s’ha rebut resposta de la Direcció General de
Desenvolupament Rural, de 19 d’abril de 2021, l’Autoritat del Transport Metropolità, de 30 d’abril
de 2019, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 19 de maig de 2021, l’Agència
Catalana de l’Aigua, de 25 de maig de 2021, i el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, de 25 de
maig de 2021, així com l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, en sessió de 7 de juny de 2021, les consideracions dels quals s’han
tingut en compte en la redacció del present informe.
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A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades en
els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats per la
l’Agència de Residus de Catalunya i la Direcció General de Salut Pública, en les matèries
referents a les seves competències.
5. Descripció de la proposta
La present Modificació puntual té per objecte reordenar l’àmbit de Puigmadrona, tot ajustant la
delimitació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable d’acord amb els preexistències i concretant
el potencial de creixement i les condicions edificatòries per al seu desenvolupament; així com
millorar la seva relació amb l’entorn protegit del Parc Natural de Collserola.
En concret, l’àmbit d’actuació abasta una superfície de 22.543 m2 de sòl urbà, qualificat de zona
de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau 15) per a les zones amb edificacions
unifamiliars, i de sistema de zones verdes pendents d’executar (clau 6) i d’un vial existent
vertebrador (clau 5).
Tal com mostra la imatge 1, la proposta contempla les actuacions següents:
- Ajustar la delimitació del sòl urbà, classificant com a sòl no urbanitzable els extrems nord-est i
nord-oest de l’àmbit, així com la part posterior de les parcel·les de la banda sud-est, per tal de
mantenir l’actual naturalesa d’aquests sòls.
- Crear un espai públic de trobada i socialització a l’entrada del barri, que acull una àrea de joc
per infants i centralització de serveis com: punt d’informació, zona d’aparcament per 18
vehicles, equipaments per a la recollida d’escombraries, etc., com a node de serveis del barri.
- Regular el tronc central del nucli, actualitzant la qualificació urbanística de conservació de
l’estructura urbana, concretant les condicions de l’edificació, evitant les afectacions de les línies
elèctriques i millorant la mobilitat interna amb la creació d’un cul de sac per permetre el gir del
carrer.
- Crear dues zones verdes, una a la banda nord de l’accés i l’altra al final del vial central, a tocar
del torrent de Batzac, en contacte amb els espais naturals de major interès.

Imatge 1. Proposta d’ordenació a l’àmbit de Puigmadrona
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Pel que fa als paràmetres urbanístics, es planteja un sostre total de 9.761 m² amb una
edificabilitat neta de 0’86 m²st/m²s, que suposa un sostre de nova implantació de 1.457 m² (en
aplicació d’un índex de 0’9 a parcel·les buides), i 12 nous habitatges. D’acord amb l’exposat en
la documentació aportada, es redueix la superfície de sòl urbà en un 24% respecte l’actual.
6. Consideracions ambientals
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual és objecte d’avaluació ambiental
estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
En el marc d’aquest procediment, es constata que la documentació aportada inclou un
document ambiental estratègic (DAE), el qual conté la diagnosi ambiental de l’àmbit, l’anàlisi
d’alternatives amb la justificació de l’alternativa escollida, l’avaluació dels possibles efectes
ambientals generats i la definició de les mesures preventives i/o correctores, així com els
mecanismes de seguiment ambiental previstos.
A continuació, es valora ambientalment la proposta atenent els criteris definits en l’annex V de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, per tal de determinar si el seu desenvolupament tindrà efectes
ambientals significatius.
D’entrada, cal fer esment als antecedents urbanístics d’aquest àmbit d’actuació, atès que l’any
2006 l’Ajuntament del Papiol va tramitar una Modificació puntual del PGM al sector nord del
terme municipal, que afectava diferents àmbits, entre ells el del barri de Puigmadrona. Tal com
mostra la imatge 2, la proposta abastava una superfície de 84.322 m² i optava per delimitar com
a sòl urbanitzable una zona ocupada per naus antigues i algunes construccions fora
d’ordenació, fent possible un petit creixement; i creava una vialitat en forma d’anella i un únic
sentit de circulació, que transcorria pel centre i sud del sector que ara ens ocupa.

Imatge 2. Proposta de la Modificació puntual de PGM tramitada l’any 2006

Val a dir que la proposta fou valorada per aquesta Oficina Territorial mitjançant informe d’1
d’agost de 2012, el qual va requerir una justificació de la necessitat de classificar els terrenys,
definits pel Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) com a espai de protecció especial pel
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seu interès natural i agrari, com a sòl urbanitzable, de conformitat amb l’establert per l’article
2.10 de les normes d’ordenació territorial, relatiu a la precisió i modificació de límits; i va
recomanar concentrar la localització dels nous habitatges en el teixit urbà existent al nord del
sector (clau 15), el qual encara té capacitat de desenvolupament.
Així doncs, es considera que la nova proposta objecte de la present Modificació puntual
s’adequa a aquestes consideracions i planteja un desenvolupament molt més contingut i
respectuós amb l’entorn on s’emplaça, fet que es valora positivament.
Altrament, s’escau esmentar l’informe emès per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona, el qual considera que la proposta s’adequa al planejament
territorial i es justifica la necessita de la iniciativa i l’interès públic, si bé alerta que, d’acord amb
el planejament vigent es fa necessària la formulació d’una figura de planejament derivat que
ordeni aquest entorn i concreti les condicions d’ordenació i edificació de conformitat amb l’article
330 de les normes del PGM. Pel que fa a l’alternativa escollida, assenyala que no suposa cap
increment de l’edificabilitat ni del nombre d’habitatges, sinó que s’ajusta al potencial de
creixement de la zona 15; i constata que es mantenen els estàndards mínims de zones verdes.
No obstant, alerta que caldria ajustar les zones edificables per tal d’evitar situar aprofitament
sota la servitud de les línies elèctriques.
Pel que fa al valor i a la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi, és especialment rellevant tenir en
compte que el barri de Puigmadrona es troba immers en el Parc Natural de la Serra de
Collserola, declarat pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre. En aquest sentit, cal assenyalar que
en data 6 d’abril de 2021, el Govern va aprovar definitivament el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), el qual ordena i
regula els usos i les activitats d’aquest espai natural.
Alhora, aquest entorn es troba inclòs en la xarxa Natura 2000 (codi ES5110024) com a zona
especial de conservació (ZEC), mitjançant l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, pel
qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània,
integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.
En relació amb l’anterior, es considera necessari que els plànols d’ordenació identifiquin de
forma clara els límits de l’esmentat espai natural protegit.
Si bé l’àmbit d’actuació no es troba inclòs dins la delimitació del Parc Natural, es constata que la
totalitat dels sòls es troben identificats 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. Consegüentment, caldrà tenir en consideració l’establert en el capítol 5 de la
normativa del PEPNat pel que fa a les determinacions aplicables en l’espai funcional, així com
els criteris i el catàleg de solucions per als límits del Parc Natural, que inclou el seu annex 3.
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Imatge 3. Elements ambientalment rellevants a l’entorn de l’àmbit d’actuació

D’altra banda, cal destacar la presència de vegetació forestal associada al traçat dels torrents
de can Calopeta i de Batzac, la qual es troba identificada com a hàbitat d’interès comunitari
(HIC) no prioritari alzinars i carrascars (codi 9340) i pinedes mediterrànies (codi 9540), d’acord
amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestre. Tal com exposa el DAE, aquesta coberta dominada per
l’alzina i amb sotabosc ombrívol existent al límit nord del barri arriba a penetrar dins l’àmbit
d’ordenació en alguns punts. Consegüentment, en el desenvolupament de la proposta caldrà
evitar l’afectació sobre la vegetació existent i establir mesures adequades per garantir la
preservació de l’hàbitat d’interès comunitari, de conformitat amb els articles 11 a 13 de
l’esmentada Directiva d’hàbitats, i l’article 52.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i la biodiversitat.
Endemés, cal tenir en compte que el torrent de Batzac es troba identificat com a corredor fluvial
pel PTMB, atès que assegura la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el
riu Llobregat. Així doncs, es valora positivament la proposta d’ordenació de l’extrem oest de
l’àmbit, on s’opta per concentrar una porció significativa d’espais lliures, ja sigui com a sòl no
urbanitzable o com a sistema de parcs i jardins (clau 6). De tota manera, atès que s’identifica
una edificació aïllada a tocar del torrent de Batzac, dins l’espai previst com a zona verda, es
considera necessari que la documentació de la Modificació puntual concreti en quina situació
quedarà aquesta construcció existent i, en cas que se’n prevegi l’enderroc, caldrà preveure la
restauració i revegetació d’aquests terrenys.
D’altra banda, tal com exposa el DAE, el PTMB també dibuixa un connector territorial que
travessa l’àmbit d’actuació, per sobre de les edificacions existents. No obstant això, donat
l’elevat pendent dels límits nord i sud als seus vessants i la baixa permeabilitat transversal del
conjunt edificat existent, el document ambiental considera que la connectivitat funcional de
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l’àmbit es produeix, principalment, vorejant el seu límit sud, avui dia ocupat per una activitat
industrial.
En qualsevol cas, queda palès que el sector d’ordenació s’inclou dins una àrea d’importància
per a la connectivitat, motiu pel qual el DAE estableix, entre d’altres mesures, que les espècies
emprades en l’enjardinament i la revegetació de les zones verdes haurà de ser autòctona i es
prioritzarà la plantació d’espècies que ofereixin hàbitat. Com a mesura addicional, caldrà
prohibir expressament l’ús d’espècies al·lòctones o exòtiques en l’enjardinament dels espais
privats.
Altrament, la presència d’aquestes masses de vegetació més espessa al límit nord del sector
fan que es tracti d’una zona amb elevat risc d’incendi forestal. En concret, es constata que el
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals,
classifica el terme municipal del Papiol com a zona d’alt risc d’incendi forestal; i que la totalitat
de l’àmbit es troba inclòs en el perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis
forestals (PPP) Serra de Collserola i per tant, està afectat pel Pla especial d'emergències per
incendis forestals de Catalunya INFOCAT. Endemés, tal com assenyala el DAE, el barri de
Puigmadrona està obligat a donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana, i el seu Reglament de desplegament, el Decret 123/2005, de 14 de juny.
En matèria del cicle de l’aigua, tot i la proximitat de diversos cursos d’aigua superficial, el DAE
exposa que l’àmbit objecte de la Modificació puntual no es troba afectat per risc d’inundació. No
obstant això, cal tenir en compte que existeix risc d’inundabilitat segons criteris geomorfològics
en part del torrent de Batzac, fora de l’àmbit, a tocar del seu l’extrem nord-oest.
Val a dir que l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua també considera que l‘àmbit no
és inundable per lleres publiques. D’altra banda, recorda que caldrà aportar informació sobre
l’abastament i sanejament.
En qualsevol cas, es recorda que caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i
incorporar les seves prescripcions, si escau, sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual,
d’acord amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Quant al paisatge, el DAE exposa que el nucli de Puigmadrona va néixer a la segona meitat del
segle XX, al llarg d’una carena amb pendents molt elevats que dificultaven l’activitat agrícola.
Avui dia, suposa un element urbà associat a un camí d’entrada al Parc Natural de Collserola.
Dins l’àmbit d’ordenació, la coberta més representativa és l’anomenada ‘edificis entre mitgeres’,
tot i que també s’hi identifiquen conreus de fruiters no cítrics, de diferents espècies, una petita
fracció abandonada i prats i herbassars. Actualment, els conreus es troben en clara recessió, i
els camps han deixat pas a espais erms, matollars i espais forestals.
Alhora, fa esment al Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, el qual inclou
la totalitat de l’àmbit d’actuació dins la unitat de paisatge 10 – Vall Baixa del Llobregat, si bé
destaca que es troba al límit de la unitat 19 – Collserola, la qual tindrà també certa rellevància.
Així, el document recull els objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions d’ambdues
unitats paisatgístiques que poden ser d’aplicació per a la present Modificació puntual.
En aquest sentit, el DAE destaca que l’espai públic d’accés al nucli que es pretén crear
mitjançant la present Modificació puntual serà, a més d’un espai de trobada i de jocs, una zona
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de mirador sobre el paisatge i en especial sobre el pic del Puigmadrona. A més, des d’aquest
punt d’entrada al nucli, surt un camí existent que permet l’accés a Collserola.
Pel que fa a l’exposició visual de l’àmbit, el document ambiental assenyala que s’ha estudiat la
visibilitat des dels camins i carreteres estructurants; i des de dues elevacions (puigs) situades al
perímetre del Parc Natural (puig Madrona i puig del Rossinyol). Des dels puigs, les visuals són
pràcticament nul·les i, donada la situació geogràfica de l’àmbit d’ordenació, envoltat per
contraforts de la Serra de Collserola i els boscos que creixen sobre l’accidentat relleu, les
visuals de l’àmbit queden molt limitades a la proximitat amb el mateix. Així, afirma que l’àmbit
d’actuació passa completament desapercebut.
En qualsevol cas, caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions,
considerant criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura
integrada i de qualitat.
Altrament, es recorda que caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica i vetllar
per tal que els edificis s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul establerta
en la disposició addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es
transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de
2012. En concret, es defineixen com aquells edificis amb un nivell d’eficiència energètica molt
alt, a determinar de conformitat amb l’annex I de la Directiva 2010/31/UE, i que la quantitat
gairebé nul·la o molt baixa d’energia requerida hauria d’estar coberta, en molt àmplia mesura,
per energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables
produïda in situ o en l’entorn.
Pel que fa a altres problemàtiques ambientals rellevants, es constata que, d’acord amb el
Decret 226/2006, de 23 de maig, el municipi del Papiol és inclòs en la zona de protecció
especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres, als efectes que preveu la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric. Conseqüentment, en el desenvolupament de la proposta caldrà adoptar
les mesures establertes pel Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, aprovat per
l'acord GOV/127/2014. En especial, es recorda la necessitat d’integrar mesures per tal d’afavorir
la mobilitat sostenible en l’accés a l’àmbit, i fomentar una mobilitat activa a peu i en bicicleta.
Alhora, pel que fa a la contaminació acústica i lumínica, el DAE contempla el compliment de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, i dels requeriment establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i se n'adapten els annexos, parant espacial atenció a la localització de l’àmbit, envoltat
per l’espai natural protegit de la Serra de Collserola.
D’acord amb l’exposat anteriorment, es considera que la present Modificació ha tingut en
compte els principals elements rellevants i incorpora els criteris i mesures per reduir l’impacte
sobre aquests i sobre la resta de vectors ambientals identificats, per la qual cosa el
desenvolupament de la proposta no suposarà efectes significatius en el medi ambient o la
qualitat del paisatge.
Per tant, tenint en compte els criteris establerts a l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, es proposa no sotmetre la present Modificació puntual al
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, amb el benentès que en el
desenvolupament de la proposta es tinguin en compte les consideracions exposades
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7. Proposta de resolució
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els
apartats anteriors, es proposa que el director dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural adopti la resolució següent:
-1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, no s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental estratègica ordinària.
- 2 Indicar a l’Ajuntament del Papiol que caldrà sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona, com a organisme ambiental afectat per raó de les seves
competències sectorials, un cop aprovada inicialment la Modificació puntual i simultàniament al
tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, la qual haurà d’incorporar les consideracions següents:
a) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves
prescripcions, si escau, de conformitat amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
b) Caldrà donar compliment a les consideracions establertes en l’informe emès per acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de 7 de juny de
2021, en resposta a les consultes efectuades.
c) Caldrà que els plànols d’ordenació identifiquin de forma clara els límits del Parc Natural de
la Serra de Collserola.
d) Atès que la totalitat de l’àmbit d’actuació es troba identificat com a espai funcional del Parc
Natural, caldrà tenir en consideració l’establert en el capítol 5 de la normativa del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola pel que fa a les determinacions aplicables en l’espai funcional, així com els
criteris i el catàleg de solucions per als límits del Parc Natural, que inclou el seu annex 3.
e) En el desenvolupament de la proposta, caldrà evitar l’afectació sobre la vegetació existent
i establir mesures adequades per garantir la preservació dels hàbitats d’interès comunitari.
f) Atès que s’identifica una edificació aïllada a tocar del torrent de Batzac, dins l’espai previst
com a zona verda (clau 6), es considera necessari concretar en quina situació quedarà
aquesta construcció existent i, en cas que se’n prevegi l’enderroc, caldrà preveure la
restauració i revegetació d’aquests terrenys.
g) Caldrà prohibir expressament l’ús d’espècies al·lòctones o exòtiques en l’enjardinament
dels espais privats.
h) Caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, considerant
criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura
integrada i de qualitat.
i)

Caldrà vetllar per tal que els edificis s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia
gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de 12
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de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 d’octubre de 2012.
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- 3 Notificar-ho a l’Ajuntament del Papiol i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona.
Vist i plau
Maria Mir Acebrón

Laura Fonts Torres

Tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona
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