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En relació a la documentació ambiental presentada i redactada per la senyora ANNA MARIA
ZAHONERO XIFRÉ per wetransfer en data 10 de març de 2021 des del correu electrònic
annazahonero@gmail.com al correu electrònic guardiast@diba.cat del Document Ambiental
Estratègic de la Modificació del PGM a l’àmbit de Puigmadrona, fruit de la contractació
realitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però que per problemes informàtics no ha pogut
fer el lliurament la mateixa administració, s’emet el següent,
I NFORME
1.

Objecte del Document Ambiental Estratègic (DAE)

Donar compliment al tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada marcat per la Llei
21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, amb l’objectiu que la Modificació del
PGM a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, sigui respectuosa amb el medi
ambient.
El Document es conforma per a seguir un procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica
simplificada donant compliment a la Disposició Addicional vuitena punt 6.a.tercer de la Llei
16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa, tot d’acord amb els supòsits establerts a
l’article 8 de la Llei 6/2009 i d’acord amb l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La Modificació sotmesa al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada abasta un
àmbit de sòl urbà amb una superfície total de 22.543m2.

3.

Documentació del DAE
1. Introducció
2. Localització i breu descripció de l’àmbit
3. Descripció general de l’àmbit
4. Avaluació dels possibles efectes sobre el medi ambient
5. Definició dels objectius ambientals i paisatgístics
6. Alternatives de l’avanç de la modificació
7. Justificació de l’alternativa escollida
8. Modificació del procediment de l’avaluació ambiental estratègica simplificada
9. Mesures de mitigació dels impactes
10. Mesures pel seguiment ambiental de la MPGM
11. Conclusions
12. Resum del DAE

4.

Alternatives considerades
La proposta de la Modificació de planejament que s’avalua té com a finalitat ordenar
l’ordenació existent i la relació del barri amb l’entorn protegit.
Es parteix de l’Alternativa 0, que seria no actuar i deixar-ho com està actualment, i es
proposen quatre alternatives, totes elles amb la voluntat d’ordenar les edificacions i el vial
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existent, proposant una ordenació pels creixements potencials i proposant unes zones
verdes ajustades a les necessitats segons els estàndards urbanístics.
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Es valora l’Alternativa 4 com a la més idònia en quant a millor funcionament general de
l’àmbit, i en relació als valors naturals de l’entorn, minimitzant l’ocupació del sòl i les
possibles afectacions al medi natural.
10. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ d’AVANÇ del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació del PGM a l’àmbit de Puigmadrona, per a la seva remissió a l’òrgan ambiental a fi
de sol·licitar l’inici del tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada que determina la
Llei 21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.

El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)

