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1. INICIATIVA DE LA PROPOSTA
La modificació puntual del Pla General Metropolità que es proposa està subjecta a les mateixes
disposicions que regulen la seva formació i, per tant, en base al que estableix l’article 96 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, la iniciativa correspon a l’Ajuntament del Papiol.
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El present document justifica i raona la necessitat, oportunitat i conveniència de la iniciativa de la
modificació en relació als interessos públics i privats concurrents.
En data 15 d’abril de 2021, l’Ajuntament del Papiol aprova l’expedient per al contracte menor de
serveis per a la realització del treball de: Modificació puntual del Pla General Metropolità per a
l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli antic, segons les característiques urbanes
pròpies del Papiol a l’arquitecta Adela Geli i Anticó, colꞏlegiada pel Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya amb el número 67.814-7.

2. ANTECEDENTS
La normativa que regula les actuacions en matèria urbanística del terme municipal del Papiol és
la “Modificació del Pla General Metropolità a El Papiol”, aprovada per la Generalitat de Catalunya
en data 16 de desembre de 1986 i publicada en el DOGC el 6 d’abril de 1987.
El document anterior modifica el “Pla General Metropolità” aprovat per la Generalitat de
Catalunya en data 14 de juliol de 1976 (BOPB del 19 de juliol de 1976 i TR de 8 d'agost de 1988).
La Zona de nucli antic (clau 12) es regula en les Normes urbanístiques del Pla General
Metropolità de Barcelona, en els articles 315 a 320. En l’article 315.1, de definició de la clau,
s’especifica:
1.

Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de les poblacions compreses a l’àmbit territorial de
l’Entitat Municipal Metropolitana, que necessitin una millora urbana, però sense canviar
substancialment les seves característiques urbanes.

Segons l’apartat 2 del mateix article, la clau 12 en el municipi del Papiol es correspon a la
zubzona-I:
2.

A la zona de nucli antic es distingeix una subzona I, en substitució de l’edificació antiga (12),
d’aplicació a tots els nuclis antics diferents del de Barcelona, i una subzona II, de conservació del
centre històric (12b), referida preferentment a aquell.

En aquesta clau 12, d’aplicació al nucli del Papiol, l’edificabilitat permesa es regula a l’article 316
i s’admet la definició de l’edificabilitat per mitjà de dos procediments. El primer, es descriu a
l’apartat 1, i es correspon a les condicions d’edificació generals que es regulen a l’article 320. El
segon, es descriu a l’apartat 2, i es correspon a l’aplicació d’un índex d’edificabilitat net per a
actuacions de reforma interior o de composició de volums d’una illa per mitjà d’estudis de detall.
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El municipi del Papiol, fins al moment, no ha realitzat cap ordenació específica de les illes
qualificades en clau 12 per mitjà d’estudis de detall. En totes les llicències concedides amb
l’aplicació del PGM, s’ha remès a l’aplicació de les condicions d’edificació generals.
Així doncs, passats 45 anys des de l’aprovació del PGM, es pot realitzar una valoració de
l’aplicació d’aquests paràmetres a partir del teixit consolidat del nucli antic. Aquest anàlisi es
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descriu en detall en el punt 6 d’aquest document i, en relació a l’objectiu de la Clau 12, d’una
ordenació “sense canviar substancialment les seves característiques urbanes” (art. 315), es
constata el següent:
-

S’ha enderrocat i canviat la morfologia del 46% de l’extensió del teixit històric.
L’alçada predominant del teixit històric (PB+1PP) ha evolucionat cap a un 47% del teixit
en PB+2PP i amb gairebé un 20% de més de PB+3PP, situació que genera una pèrdua
de qualitat del teixit històric, on minven les condicions d’assolellament i d’habitabilitat dels
habitatges existents.

-

El coeficient d’edificabilitat de cada illa és molt superior a l’establert de referència en
l’article 316.2, de 1,40 m²st/ m² sòl. En 14 de les 20 illes en clau 12, considerant
l’edificació existent, el coeficient d’edificabilitat és superior a 1,70; i en 8 d’aquestes illes,
el coeficient és superior a 2. Així doncs, es constata una sobreedificació important del
nucli antic.

-

No fixar una amplada màxima de parcelꞏla ha permès l’agrupació de diverses unitats i
l’aparició de grans blocs d’edificació; tipologia totalment aliena al teixit històric i que
modifica l’escala que li és pròpia.

-

L’aplicació de les alineacions generals que marquen les condicions d’edificació ha
permès l’edificació de jardins i patis davanters que caracteritzaven el teixit històric.

-

L’aplicació d’una profunditat edificable homogènia a tots els fronts de l’illa suposa, d’una
banda, la consideració de volumetries pròpies del teixit històric com a volums
disconformes i de l’altra, amb l’execució de les noves edificacions, la pèrdua del
creixement orgànic i espontani propi del teixit històric així com les façanes posteriors
característiques.

-

En algunes de les illes es permet l’ocupació del 100% de l’espai privat, ordenació que
suposa la desaparició de l’alternança d’edificació i espai lliure privat propi del teixit
històric. Així mateix, desapareixen els espais lliures, que procuren llum, sol i una certa
vegetació en entorns cada vegada més congestionats.

-

Determinar l’alçada edificatòria segons l’amplada del vial on dona front genera dues
problemàtiques. D’una banda, en carrers estrets destaquen immobles que no se’ls
reconeixen les plantes superiors, tot i el seu marcat valor patrimonial; de l’altra, en vies
principals d’amplada considerable, les illes del nucli antic, d’edificació clarament
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tradicional amb alçades majoritàries de PB+1PP, conviuen amb creixements
desmesurats de fins a PB+4PP plantes.
-

En relació a les cotes d’alçada admeses, el PGM també adopta uns valors molt amplis,
que superen de llarg les alçades contingudes del teixit històric i, a més, s’aprofita a les
noves edificacions per encabir una planta addicional a l’admesa per la normativa gràcies
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a l’obertura de lluernaris a coberta.
L’evolució de les característiques urbanes de la zona de Nucli antic, després de 45 anys
d’aplicació dels paràmetres edificatoris generals, permet constatar que aquests no
garanteixen el compliment de la pròpia definició de la Clau 12: “comprèn els nuclis urbans
antics [...] que necessitin una millora urbana, sense canviar substancialment les seves
característiques urbanes” (art. 315).
Per tant, és necessària una regulació específica de la Clau 12 en el municipi del Papiol que
s’adapti a les especials característiques urbanes del nucli antic. Per tot plegat, aquest
document valora la conveniència de realitzar una ordenació de composició de volums de
cada illa per mitjà d’estudis de detall, tal com admet l’article 316.2 Edificabilitat de la Clau 12 i
tal com reforcen els articles 242. Profunditat edificable i 245. Ordenació de volums de les Normes
aplicables a l’edificació segons alineacions de vial.
L’article 316. Edificabilitat, de la Clau 12, especifica:
1.

L’edificabilitat a les zones de nucli antic resulta de les condicions d’edificació definides per a cada
subzona i de les genèriques als paràmetres del tipus d’ordenació segons alineacions de vial.

2.

A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es defineix un índex d’edificabilitat net,
entre alineacions vigents, d’1,40 m2 sostre/m2 sòl, d’aplicació a les actuacions de reforma
interior o de composició de volums d’una illa per mitjà d’estudis de detall.

L’article 242. Profunditat edificable requereix expressament l’elaboració d’Estudis de detall:
3. Per als casos d’illes irregulars i amb alineacions amb encontres aguts o de parcelꞏlació
no ortogonal i altres de similars, la línia límit de la profunditat edificable podrà situar-se de
manera no paralꞏlela a la línia de façana, sempre que no resulti una superfície edificable major en
planta baixa. Per determinar aquesta alineació s’elaborarà, en cada cas, i amb referència a
tota l’illa, un estudi de detall.
Igualment, es requerirà l’elaboració d’estudis de detall per a la fixació o variació de la
profunditat edificable resultant d’aplicar un percentual d’ocupació sobre la superfície de
l’illa quan s’hagin de resoldre problemes d’alineacions de vial o d’edificació deguts a les
modificacions introduïdes per aquest Pla o es pretengui aconseguir una integració millor de
l’edificació amb les característiques històriques o tradicionals del sector. La profunditat
edificable així definida no ha d’implicar, en cap cas, un increment de l’edificabilitat prevista per a
la zona.

L’article 245 dins la Secció 2a. Normes aplicables a l’edificació segons alineacions a vial,
estableix les condicions per a la realització d’estudis de detall:
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1.

Mitjançant estudis de detall podrà preveure’s una ordenació de volums edificables en els
casos següents:
a.
b.

Que es refereixin a una illa completa.
Que es refereixin a una o més parcelꞏles que compleixin les condicions que s’estableixen al
paràgraf següent [...]
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El mateix article 245, detalla el procediment per a la regulació de l’ordenació segons estudis de
detall:
2.

Amb l’estudi de detall podrà realitzar-se una compensació de volums per mitjà d’alguna de les
modalitats següents:
a.

Amb subjecció a l’índex d’edificabilitat neta fixat en aquestes Normes per a la zona de
què es tracti.

b.

Mitjançant l’acumulació de l’edificabilitat resultant d’acumular l’índex d’edificabilitat net sobre
l’àrea de referència, quan una part del sòl sigui objecte de cessió al municipi com a espai lliure
d’ús i domini públic.

3.

L’ordenació de volums i la compensació de volums en els dos supòsits del número anterior, s’ha
d’ajustar a les regles següents:
a.

Ha de respectar les prescripcions sobre: alineacions de vialitat, mitgeres, cossos
sortints, elements sortints, celoberts i patis de ventilació.

b.

Podrà establir solucions diferents pel que fa als altres paràmetres del tipus d’ordenació
que es regula en aquesta secció.

c.

Els cossos d’edificació per damunt de l’alçada reguladora establerta en aquestes Normes no
podran ventilar a celoberts.[...]

La Llei d’urbanisme de Catalunya vigent, Decret Legislatiu 1/2010, no inclou els estudis de detall
com a figura de planejament; per tant, la regulació específica de la Clau 12 al municipi del Papiol
es planteja com una Modificació del Pla General Metropolità amb el títol: Modificació Puntual del
Pla General Metropolità en la clau 12. Zona de nucli antic al municipi del Papiol. És més indicada
una Modificació de planejament que no un Pla de Millora Urbana perquè s’aprofita per adaptar la
delimitació de les illes en clau 12 a la realitat vigent.

3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
L’àmbit afectat per aquesta modificació consisteix en la implantació urbana original del nucli del
Papiol: des de la seva formació entorn del Castell fins als posteriors creixements i eixamples dels
segles XVIII i XIX.
Es correspon a l’actual àmbit urbà de qualificació Clau 12. Zona de nucli antic, segons el Pla
General Metropolità. En aquesta delimitació, s’hi afegeixen petits fragments de teixit històric
contigu que, per error material de la delimitació d’illa, no s’inclouen en l’àmbit de clau 12.
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S’ha numerat les diferents illes que corresponen a la qualificació en Clau 12 segons el plànol
A04. Marc general. Àmbit d’intervenció i parcelꞏlació. L’àmbit queda distribuït en 20 illes i una
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superfície total de 37.551,65 m2, tal i com es detalla a continuació:
ILLA 01
ILLA 02
ILLA 03
ILLA 04
ILLA 05
ILLA 06
ILLA 07
ILLA 08
ILLA 09
ILLA 10
ILLA 11
ILLA 12
ILLA 13
ILLA 14
ILLA 15
ILLA 16
ILLA 17
ILLA 18
ILLA 19
ILLA 20
Superfície
total

855,06 m²
1.869,25 m²
4.254,38 m²
375,32 m²
1.126,35 m²
2.569,58 m²
583,98 m²
2.051,60 m²
445,35 m²
5.108,57 m²
299,95 m²
574,73 m²
1.460,11 m²
3.230,32 m²
877,42 m²
785,59 m²
4.232,59 m²
2.565,89 m²
1.835,88 m²
2.449,73 m²
37.551,65 m²

4. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través
del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de
detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic. Així mateix, es regularitzen els
límits de les illes en clau 12 per tal d’adequar-les a la realitat física existent.
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5. ORDENACIÓ URBANÍSTICA VIGENT
La Zona de nucli antic (clau 12) es regula en les Normes urbanístiques del Pla General
Metropolità de Barcelona, en els articles 315 a 320, els quals es transcriuen a continuació:
Secció 2a. Zona de nucli antic

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

Article 315. Definició.
1. Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de les poblacions compreses a l’àmbit
territorial de l’Entitat Municipal Metropolitana, que necessitin una millora urbana, però sense
canviar substancialment les seves característiques urbanes, i el centre històric de Barcelona,
objecte de preservació especial i protecció.
2. A la zona de nucli antic es distingeix una subzona I, en substitució de l’edificació antiga (12),
d’aplicació a tots els nuclis antics diferents del de Barcelona, i una subzona II, de conservació del
centre històric (12b), referida preferentment a aquell.
3. Per mitjà de Plans Especials es podran recollir les especials característiques tipològiques,
morfològiques, parcelꞏlàries o tradicionals que pel seu caràcter no s’adaptin a les condicions
d’edificació definides amb caràcter general per aquestes Normes i dictar, per a aquestes, criteris
normatius diferents sempre que es respectin les condicions bàsiques següents, definides pel Pla
per a la zona: tipus d’ordenació, edificabilitat màxima i densitat màxima assenyalada per a la
subzona respectiva.
Article 316. Edificabilitat.
1. L’edificabilitat a les zones de nucli antic resulta de les condicions d’edificació definides per a
cada subzona i de les genèriques als paràmetres del tipus d’ordenació segons alineacions de
vial.
2. A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es defineix un índex d’edificabilitat net,
entre alineacions vigents, d’1,40 m2 sostre/m2 sòl, d’aplicació a les actuacions de reforma interior
o de composició de volums d’una illa per mitjà d’estudis de detall.
3. A la subzona II, de conservació del centre històric, no s’admeten les ordenacions de volums
que impliquin modificacions de l’ordenació existent o de les alçades usuals.
4. Els Plans Especials de Reforma Interior que incloguin la reordenació global d’un sector, s’han
de subjectar al límit de 0,84 m2 sostre/m2 sòl.
Article 317. Estàndards en operacions de reforma interior.
Els Plans de Reforma Interior que s’aprovin per a les actuacions en la subzona I, de substitució
de l’edificació antiga, hauran de respectar les determinacions següents:
a. percentatge de sòl per a vials i estacionaments públics: 23’52 per 100
b. percentatge de sòl per a espais verds locals i dotacions comunitàries: 16’48 per 100
c. densitat neta màxima d’habitatges: 120 habitatges/hectàrea.
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Article 318. Nombre màxim d’habitatges per parcelꞏla.
Les solꞏlicituds d’edificació a la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, hauran de limitar
el nombre d’habitatges per parcelꞏla, al que per excés resulti del límit de dos-cents habitatges
per hectàrea de sòl, o part proporcional, edifi-cable en cada parcelꞏla a l’alçada reguladora
corresponent.
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Article 319. Tipus d’ordenació.
Correspon al d’edificació segons alineacions de vial vigents.
Article 320. Condicions d’edificació.
1a. Alineacions.
L’edificació s’ha d’ajustar a l’alineació del vial en tot el frontal de la parcelꞏla que té caràcter
obligatori excepte quan es produeixi la reculada de l’edificació segons alguna de les modalitats
previstes a l’article 244; malgrat tot, la reculada serà obligada quan existeixin jardins i patis la
preservació dels quals sigui preceptiva. Les reculades hauran de complir, pel que fa a la
separació de paraments, les dimensions mínimes establertes per als patis de llums i celoberts.
Les parets mitgeres al descobert hauran d’acabar-se amb materials de façana. Es prohibeixen
els acabats en envà pluvial vist i els arrebossats i revestiments superficials de mal comportament
a la intempèrie.
2a. Profunditat màxima edificable
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, la profunditat edificable resultarà d’una
ocupació, a l’alçada reguladora, del 60 per 100 de la superfície de l’illa. Les majors restriccions
per efecte de la grandària de l’espai lliure interior, o els casos particulars resultants d’illes
totalment edificables, es regiran pel que és regulat amb caràcter general per al tipus d’ordenació
segons alineació de vial. A les agrupacions d’edificació en filera sense zonificació uniforme de
tota l’illa, la profunditat màxima edificable serà la corresponent a la majoria dels edificis antics
existents entre dos carrers consecutius.
L’espai lliure interior d’illa no serà edificable en planta baixa. Es permetrà la construcció de
soterranis per a aparcaments, sempre que s’asseguri la possibilitat d’enjardinament sobre la seva
coberta.
A la subzona II, de conservació del centre històric, la profunditat edificable serà, com a màxim,
la de les edificacions contigües existents, mentre es redacti la determinació en particular i en
detall al pla especial. Mentre no s’aprovi el Pla Especial, i per als casos de substitució de
l’edificació, en el càlcul de la profunditat edificable, només es tindrà en compte la de les finques
confrontants quan siguin iguals o inferiors a la que resultaria d’aplicar les normes del pla sobre
la zona; en tot cas caldrà complir l’establert sobre dimensions mínimes de patis de parcelꞏles i
espai lliure interior d’illa. El límit de la profunditat edificable ha de tenir en compte de manera
especial, la forma i disposició de les parcelꞏles i l’existència de patis interiors. Als casos de
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parcelꞏlació irregular i no normal a l’alineació, aquest límit podrà reajustar-se per mitjà de
l’esmentat pla especial o d’un estudi de detall.
3a. Alçades
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, l’alçada reguladora màxima i el nombre de
plantes es determinen segons l’amplada del vial al qual doni l’edificació d’acord amb el quadre
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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següent:
Amplada de vial (metres)
De menys de 8 m.
De 8 a menys de 12 m.
De 12 a menys de 15 m.
De 15 metres en endavant

Alçada reguladora màxima
(metres)
7,55
10,60
13,65
16,70

Nombre màxim de plantes
PB + 1 P
PB + 2 P
PB + 3 P
PB + 4 P

Això no obstant, als solars amb una longitud de façana inferior a 6,50 m, l’alçada màxima
permesa mai no podrà depassar la de 10,60 m, corresponent a planta baixa i dos pisos.
L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà l’establerta de manera general a les disposicions
comunes al tipus d’ordenació segons alineacions de vial. L’alçada mínima del sostre de la planta
baixa sobre la cota de referència de l’alçada reguladora a la qual fa referència l’article 225-3 serà
de 4 m., excepte pel cas d’habitatges unifamiliars als quals podrà reduir-se fins a 3,30 m. L’alçada
total mínima, inclòs el forjat, serà per planta pis de 3,05 m.
L’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts al quadre anterior hauran de
respectar-se conjuntament, això no obstant, es permetrà reajustar el valor d’aquella fins a un
màxim del 10 per 100 per tal d’aconseguir una millor integració de l’edifici tot mantenint la unitat
de tancaments existents amb els adjacents l’interès dels quals així ho aconselli.
A la subzona II, de conservació del centre històric, l’alçada en un tram de vial serà la mitjana de
les edificacions existents, sense que entrin al còmput les façanes dels solars no edificats. El
nombre màxim de plantes admès serà, un cop fet el còmput de l’alçada, el que resulti per defecte
de suposar una alçada mínima de planta baixa de 4 m. i una alçada mínima, inclòs el forjat, de
3,05 m. per planta pis.
4a. Façana mínima
La longitud mínima de façana serà de 6,50 m. excepte per a habitatges unifamiliars en els quals
s’admet l’edificació en solars de façana no inferior als 4,80 m. Per a les parcelꞏles existents amb
construccions laterals compostes com a mínim de planta baixa i un pis, que impedeixin els
esmentats valors, s’admet una reducció de façana mínima fins a 4,50 m.
5a. Cossos i elements sortints
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es prohibeixen els cossos i elements sortints
amb les excepcions següents:
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a. S’admeten els balcons que no sobresurtin més de 20 cm. en carrers de menys de 6 m., i 45
m. en els de més de 6 m. i menys de 12 m.
b. S’admeten els sortints de cornises i ràfecs de coberta amb un vol màxim de 45 cm.
c. S’admeten els sortints de terrats i cobertes planes amb un vol màxim de 45 cm.
d. S’admeten cossos sortints a les edificacions que donen a vies de més de 12 metres d’amplada,
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sempre que no depassin de la línia de façana un vintè de l’amplada del carrer.
En projecció horitzontal, amb la finalitat que siguin miradors, no podran ocupar en la seva
amplada total més de la meitat de la longitud de la façana, ni cadascun dels cossos sortints podrà
tenir una amplada superior a 3,60 m.
A la subzona II, de conservació del centre històric, seran d’aplicació els criteris fixats a la subzona
I, mentre no siguin objecte de regulació de detall basada en els caràcters compositius de cada
part de carrer.

6. EVOLUCIÓ DEL TEIXIT HISTÒRIC I ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT AFECTAT
PER LA MODIFICACIÓ

En aquest apartat es relacionen les conclusions que resulten de l’anàlisi gràfica desenvolupada
en els plànols de la sèrie A. Informació. Estudis de Detall, a través de plànols i taules analítiques
per illes.
La numeració i delimitació de les illes en clau 12, que a continuació es descriuen, es pot consultar
en el plànol A03. Marc general. Delimitació de l’àmbit d’intervenció. La numeració de les
parcelꞏles, que és comuna a tots els plànols i a la memòria, és concordant amb la numeració
cadastral establerta actualment per a cadascuna.
Per tal d’acompanyar la descripció de cadascuna de les illes, s’adjunten tres detalls de la
documentació gràfica: una imatge de l’illa a inicis del s.XX, una imatge de l’illa a l’actualitat (any
2020) i un detall dels plànols de la sèrie A. Informació. Estudis de Detall. En aquesta planimetria,
cadascuna de les edificacions de les parcelꞏles té una gamma de color segons la seva
transformació: marró en cas de conservar l’edificació històrica, gris-blau en cas de consistir en
una nova edificació construïda amb anterioritat al PGM i groc en cas de consistir en una nova
edificació construïda segons condicions d’edificació generals de l’article 320. Totes tres gammes
de colors també donen informació de l’alçada d’aquestes edificacions.
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ILLA 01

Característiques urbanes pròpies:
- Edificacions alineades a carrer del Ponent i amb

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

gran espai lliure a la part posterior.

- Enderroc de l'edificació a nord de l'illa i

- Edificació d’alçada PB+1PP

conformació d'un nou front compacte al carrer del
Doctor Flemming.
- L'edificabilitat de l'illa augmenta de 0,73 a 1,96.
- La parcelꞏla número 1 aprofita l'important marge
d'alçada de B+1 de les condicions d’edificabilitat
generals de l’art. 320 del PGM per ampliar
l'edificabilitat i crear un nou nivell per a l’accés al
terrat pla de coberta.
- La parcelꞏla 02 aprofita també el marge d'alçada
de les condicions d’edificació generals per
remuntar i crear una nova planta.
- Les parcelꞏles 02 i 03 adossen nous cossos en
façana posterior.
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ILLA 02

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia

- Alineació de les edificacions al front est de la

d’avui:

parcelꞏla, al carrer de Barcelona, per tal de deixar

- L’aplicació de les directrius generals del PGM

lliure l’extrem oest, amb front al carrer de Ponent,

permet l'ocupació de l'illa en el 100% i en planta

per a pati-jardí.

baixa i una planta pis. Aquesta ordenació implica la

- Teixit urbà que intercala edificacions amb patis i

desaparició de la riquesa del teixit històric, que

jardins significatius.

intercala espais lliures amb les edificacions.

- Edificacions de planta baixa i una planta pis a

- Les directrius generals d’ordenació del PGM

excepció de la Casa Fitó, edifici singular d'estil

també deixen en fora d’ordenació les alçades
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modernista amb torre que dona front a la placeta

superiors a Baixa+1; per tant, la major part de

que inicia el carrer Llibertat, i el safareig en planta

l’immoble modernista de la parcelꞏla 02, Cal Fitó,

segona de l'immoble catalogat de la parcelꞏla 06.

quedaria en fora d’ordenació.
- Anteriorment al PGM, en algunes parcelꞏles s'han
construït edificacions de planta baixa i dues plantes
pis, que en alguns casos han eliminat totalment
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l'espai lliure de la parcelꞏla i s'ha produït una
densificació extrema del teixit urbà.

ILLA 03
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia

- Ubicació de l'edificació en els fronts de carrer

d’avui:

Barcelona i carrer Llibertat.

- L’aplicació de les condicions d’edificació generals

- 35% de l'illa actual dedicada a horts.

de l’article 320 del PGM ha permès la conversió

- Edificació de planta baixa i una planta pis a

dels espais d'horts a solars edificables i la

excepció de les edificacions a l'extrem sud, amb

construcció d'edificació de PB + 4PP. Per tant, a

front a Av. Catalunya i plaça Rafael Casanova, i

dia d'avui, s'ha perdut un gran espai lliure i també

immobles tipus cases senyorials/terratinents.

les visuals al conjunt del nucli històric des de

- Cos de planta baixa adossat a l'edificació principal

l'Avinguda Catalunya.

en la façana posterior, al pati de la parcelꞏla..

- L’aplicació de les directrius generals del PGM
dóna un marge d'alçada reguladora màxima molt
elevat i, tot i que només es permet PB+1, en moltes
edificacions s'ha augmentat l'alçada original i s'han
adequat molts sotacobertes com a una planta
segona, convertint moltes edificacions en PB+2PP.

ILLA 04

Ajuntament del Papiol

19

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_MP_PGM_MEMORIA_2022
/398_signat.pdf_31012022

Nº Entrada: 398, Data: 31/01/2022 10:42:00
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: 79UA2-9AU3I-Q4IP7
Pàgina 20 de 74

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia

- Conjunt de parcelꞏles lineal, resseguint el

d’avui:

perímetre del turó del Castell i amb front al carrer

- Enderroc de l'edificació a sud del conjunt, en

Abat M. Aureli Escarré.

l'encreuament del carrer Barcelona amb el carrer

- Edificació de planta baixa i una planta pis.

Abat M. Aureli Escarré.

- Espai lliure comú a nord compartit amb el recinte

- Conversió de l'espai lliure a sud del conjunt com

del Castell.

a espai públic.

- Passatge i edificació a cota inferior a sud del

- Remuntes en planta segona en dues de les

conjunt, en l'encreuament del carrer Barcelona

edificacions del conjunt.

amb el carrer Abat M. Aureli Escarré.

ILLA 05

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia

- Front consolidat només al carrer Llibertat, i en un

d’avui:

tram de dues parcelꞏles.

- A mitjans del s.XX s'enderroquen les edificacions

- Gran espai d'horts en terrasses que ocupaven

existents i s'ocupa tota la meitat sud-oest de l'illa

gairebé el 90% de l'illa.

en dos blocs plurifamiliars de grans dimensions.
- Una vegada aprovat el PGM, s'ocupa la meitat
restant de l'illa amb una nova edificació de bloc
plurifamiliar que ocupa el 100% de la superfície.
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ILLA 06

Evolució de les característiques urbanes fins a dia

Característiques urbanes pròpies:

d’avui:
- Colꞏlocació de l’edificació majoritàriament amb

- L’aplicació de les condicions d’edificació generals

front al carrer Abat Escarré i al passatge

de la clau 12 (art. 320) permet l’ocupació de

Bellreguard.

ocupaven

gairebé al 100% de tota l’illa en planta baixa i una

aproximadament la meitat de la parcelꞏla, i la meitat

Aquestes

edificacions

planta pis. Aquesta ordenació general no reconeix

restant, estava lliure d’edificació i tenia un ús de

les característiques particulars del teixit: els espais

jardí.

enjardinats combinats amb l’edificació. A més, un

- Amplada de les edificacions de dues, màxim tres,

elevat grau d’edificabilitat a l’illa, genera una

crugies en vertical.

degradació de les condicions ambientals del nucli

- Alçada de planta baixa més una planta pis amb

antic (pèrdua assolellament, circulació d’aire,

alguna excepció de dues plantes pis.

espais verds...) i que degraden, en conseqüència,
l’habitabilitat.
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- Al centre de l'illa s'hi emplaçaven dues

- Una tercera part del teixit històric ha estat

edificacions singulars d'estil modernista amb la

modificat. La operació més contundent s'efectua

dedicació de més de la meitat de la parcelꞏla a

en la parcelꞏla 11, un bloc de grans dimensions que

espai de jardí. Actualment només resta la "Casa de

trenca

pedra".

característiques anteriorment descrites.

completament

la

continuïtat

de

les

- La meitat est de l’illa ha mantingut l’associació de
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les edificacions amb els espais de jardí contigus.
Des de la Casa de Pedra i el seu jardí fins els dos
espais enjardinats a les parcelꞏles 03 i 09.
- En la meitat oest de l'illa, s'han enderrocat la
major part de les edificacions i s'ha ocupat els patis
a la meitat sud de la parcelꞏla.

ILLA 07

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

- Illa formada, originalment, per dues edificacions

- Es segreguen els jardins ubicats al lateral i es

amb front al carrer Migdia i els corresponents

venen com a parcelꞏles independents. El jardí a est

jardins a les parcelꞏles laterals.

s'ocupa totalment en una edificació de planta
baixa.
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- L'aplicació de les directrius generals del PGM
permet l'ocupació del 100% de tota l'illa en planta
baixa i planta pis. Així, el jardí ubicat a la parcelꞏla
oest, s'ocupa totalment en una edificació de planta
baixa i planta pis.
- Es segrega una crugia de l'edificació històrica de
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la parcelꞏla 03 i es transformen les seves
obertures.

ILLA 08

Característiques urbanes pròpies:
- Concentració de l'edificació a la meitat oest de l'illa, envoltant la plaça de l'església. En aquesta meitat de
l'illa, hi ha una alta ocupació de les parcelꞏles, gairebé el 100%.
- L'elevat pendent entre el vial a nord i el vial a sud, aproximadament 10m, afavoreix que la parcelꞏlació
sigui també en el mateix sentit i que les edificacions adaptin la volumetria a la topografia.
- Les edificacions són majoritàriament de planta baixa i planta pis en els dos fronts de carrer; en la meitat
de la parcelꞏla s'entreguen les dues volumetries i generen un esglaonat de l'edificació i una façana
posterior enretirada ben visible des de via pública també.
- L'amplada de les edificacions és controlada, de dues crugies majoritàriament, uns 6-7m.
- En la meitat est de l'illa, predominen els espais lliures dedicats a horts de les edificacions contigües i es
manté la lògica de les altres illes analitzades. En l'extrem contigu a l'Avinguda Generalitat els espais lliures
es mantenen com a horts.
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Evolució de les característiques urbanes fins a dia d’avui:
- L'aplicació de les directrius generals del PGM permet l'ocupació del 100% de tota l'illa en planta baixa i
una o dues plantes pis. L'extrem est ha estat completament desenvolupat a partir de blocs plurifamiliars que
difereixen substancialment de les característiques del teixit històric del nucli.
- En la meitat oest, les edificacions de l'extrem han estat enderrocades i actualment conformen la plaça
Serafí Pitarra. També s'han enderrocat les edificacions a plaça de l'església, que han permès fer l'espai
lliure més ampli.
- Algunes edificacions del teixit històric s'han reformat integralment, augmentant l'alçada de la seva
volumetria.

ILLA 09

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

- Illa formada principalment per un front

- L'espai lliure privat de les parcelꞏles es va

d'edificacions de PB+2PP al carrer Abat Escarré,

convertir en espai públic, en l'actual plaça del
Castell; per tant, atenent a les condicions
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només amb dues excepcions de planta baixa i

d'edificació generals del PGM, es pot prendre

planta pis.

també aquesta cota més alta com a referència per

- L'alçada es correspon amb una edificació en PB

al nombre màxim de plantes. Aquest paràmetre,

si es pren com a referència la plaça del Castell ja

doncs, distorsiona la característica urbana principal

que hi ha 9 m de desnivell entre els dos espais

d'edificacions d'alçada màxima PB des de plaça

públics. Antigament la plaça conformava l'espai

del Castell.
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lliure privat d'aquestes edificacions, destinades a
treballadors dels senyors del Castell.

ILLA 10

Característiques urbanes pròpies:
- El teixit històric de l’illa s’organitzava a partir d’un front molt ben definit al llarg del carrer Major, conformat
per edificacions de façanes estructurades en una, dues o màxim tres crugies verticals.
- L'alçada majoritària és de PB+1PP a excepció del front de l'inici del carrer de la Salut, la plaça Gaudí i
algun altre cas excepcional de PB+2PP.
- Cadascun dels volums resultants s'adapten al lleuger desnivell del carrer i, per tant, els careners es
troben a cotes diferents segons aquest.
- L’interior del teixit de l’illa incloïa algunes edificacions tipus mas amb usos agrícoles i de celler. Aquestes
edificacions s’organitzaven a partir d’una era que donava accés a l’edificació i a les construccions
auxiliars; així, els fronts al carrer Montserrat i al carrer de la Salut s'intercalen edificacions amb amplis
espais lliures.
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Evolució de les característiques urbanes fins a dia d’avui:
- El front al carrer Major s’ha distorsionat amb l’edificació, anteriorment al PGM, de blocs plurifamiliars
d’alçades molt superiors a les usuals al nucli històric i morfologia completament diferenciada al teixit
històric.
- Respecte a l’interior del teixit, han desaparegut algunes de les eres davanteres de les edificacions tipus
masia amb accés des del carrer de la Salut i apareixen nous fronts construïts enlloc d'espais lliures.
- Les condicions d'edificació generals en clau 12, tot i que restringeixen l’alçada en planta baixa i planta
pis, no recullen, en la delimitació de la profunditat edificable, la profunditat variable de les volumetries del
teixit històric. Així mateix, la colꞏlocació de l’alineació de l’edificació amb front als carrers circumdants,
deixa en fora d’ordenació les edificacions interiors tipus mas que caracteritzaven el teixit rural de l’illa.

ILLA 11
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

- Conjunt format per una sola parcelꞏla i que es

- A mitjans del s.XX es reconstrueix totalment

correspon al conjunt d'edificacions que formen la

l'immoble ampliant l'alçada del volum principal a

fonda Casanovas. Originalment es tractava d'una

PB+2PP

edificació de PB+1PP.

- L'aplicació de les condicions d'edificació generals
del PGM permet l'ocupació del 100% de tota l'illa
en planta baixa i una planta pis; per tant, part de
l'edificació

principal

quedaria

en

volum

disconforme.

ILLA 12

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

- Conjunt format per dues parcelꞏles. La primera

- S'ha enderrocat l'edificació agrícola i resta un

era destinada a habitatge i la segona era destinada

solar sense urbanitzar. L'edificació principal es

a nau agrícola.

manté tot i que ha canviat substancialment la seva

- L’illa es caracteritza pel fort desnivell (8m) que hi

façana posterior.

ha entre la cota més elevada, a l’accés pel carrer

- Les condicions d'edificació generals en clau 12

Montserrat, i l’extrem oposat, amb front a la plaça

admeten l’ocupació de la parcelꞏla al 100% i

dels Països Catalans. Aquest desnivell permet que

l’edificació en planta baixa i dues plantes pis en

l’edificació tingui planta baixa i tres plantes pis des

gairebé tots els fronts de parcelꞏla. Aquesta

de la cota inferior, però que la perspectiva de

ordenació és d’un fort impacte visual des de l’espai

l’alçada des de l’espai públic sigui de planta baixa i

públic, ja que en la cota de menor desnivell l’alçada

planta pis i de tan sols planta baixa en la cota

de l’edificació serà uns 10m superior.

superior.

ILLA 13

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

- Conjunt format per set parcelꞏles en agrupació

- S'ha enderrocat més d'un 70% del teixit històric,

tringular. El teixit històric s’estructurava en un front

només es conserven els immobles de la parcelꞏla
01, l'antic cinema, i de la 06, d'ús habitatge.
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

ben consolidat a sud, contigu al carrer de

Actualment, el front més consolidat és a la plaça de

Montserrat, i a est, al llarg del carrer de la Salut.

Països Catalans, on abans s’hi ubicaven els patis i

- Al nord de l'illa, a l'actual plaça dels Països

jardins.

Catalans, s’hi ubicaven els jardins i patis de les

-L’aplicació de les condicions d'edificació generals

edificacions.

del PGM permet l’ocupació de gairebé la totalitat

Aquest

espai

lliure

d’edificació

ocupava la major part de l’illa.

de l’illa, eliminant la convivència de les edificacions

- L'alçada de l'edificació era de PB+1PP.

amb un espai de pati i jardí. El creixement es pot
desenvolupar en planta baixa i una planta pis i, en
el front nord, es pot créixer fins a dues plantes pis.
Aquesta

ordenació

permet

un

elevat

grau

d’edificabilitat a l’illa, que genera una degradació
de les condicions ambientals del nucli antic (pèrdua
assolellament, circulació d’aire, espais verds...) i
que degraden, en conseqüència, l’habitabilitat.

ILLA 14
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Evolució de les característiques urbanes fins a dia

Característiques urbanes pròpies:
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d’avui:
- Conjunt format per set parcelꞏles en agrupació

- S'ha enderrocat més d'un 70% del teixit històirc,

tringular. El teixit històric s’estructurava en un front

només es conserven els immobles de la parcelꞏla

ben consolidat a sud, contigu al carrer de

01, l'antic cinema, i de la 06, d'ús habitatge.

Montserrat, i a est, al llarg del carrer de la Salut.

Actualment, el front més consolidat és a la plaça de

- Al nord de l'illa, a l'actual plaça dels Països

Països Catalans, on abans s’hi ubicaven els patis i

Catalans, s’hi ubicaven els jardins i patis de les

jardins.

edificacions.

-L’aplicació de les condicions d'edificació generals

Aquest

espai

lliure

d’edificació

ocupava la major part de l’illa.

del PGM permet l’ocupació de gairebé la totalitat

- L'alçada de l'edificació era de PB+1PP.

de l’illa, eliminant la convivència de les edificacions
amb un espai de pati i jardí. El creixement es pot
desenvolupar en planta baixa i una planta pis i, en
el front nord, es pot créixer fins a dues plantes pis.
Aquesta

ordenació

permet

un

elevat

grau

d’edificabilitat a l’illa, que genera una degradació
de les condicions ambientals del nucli antic (pèrdua
assolellament, circulació d’aire, espais verds...) i
que degraden, en conseqüència, l’habitabilitat.

ILLA 15
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Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
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d’avui:
- L'edificació es concentrava només en front al

- Actualment, només conserva la seva morfologia

carrer Baixada de la Lluna, en 11m de profunditat,

històrica la parcelꞏla 14. Les parcelꞏles 12 i 13 s'han

i la resta de superfície de l’illa era espai d’hort i pati

subdividit, s'ha creat un passatge interior a l'illa i

d’aquestes edificacions, amb alguna edificació

s'han creat dues noves parcelꞏles en el que

auxiliar.

anteriorment eren els patis de les edificacions.
- L’aplicació de les condicions d'edificació generals
del PGM (art.320) concentra l’edificació als fronts
del carrer Baixada de la Lluna i al carrer Diputació
en una franja d’11 metres i la resta ho manté com
a espai lliure. No recull la volumetria històrica de la
parcelꞏla 14.

ILLA 16

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

Ajuntament del Papiol

31

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_MP_PGM_MEMORIA_2022
/398_signat.pdf_31012022

Nº Entrada: 398, Data: 31/01/2022 10:42:00
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: 79UA2-9AU3I-Q4IP7
Pàgina 32 de 74

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

- Teixit estructurat amb les edificacions principals

- S'ha edificat el front del passatge de la Pau amb

amb front al carrer de la Salut i edificacions

noves edificacions de planta baixa i planta pis o

secundàries d'ús agrícola al pati, situat a la part

planta baixa i dos pisos en alguns volums aprofitant

posterior de la parcelꞏla.

l'elevat marge d'alçada permès per les condicions

- Edificació principal entremitgeres de planta baixa

d'edificació generals de l'article 320.

i una planta pis.

- L'aplicació de les condicions generals de l'article
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320 permet una ocupació del 100% de l'illa i una
edificació en planta baixa i planta pis i, en l'extrem
nord, en planta baixa i dos pisos.

ILLA 17

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

- Front d'edificacions consolidat al llarg del carrer

- Només es conserven 6 volums principals al carrer

de la Salut i parcelꞏles allargades tota l'amplada

de la Salut. Els antics espais verds amb front al

d'illa fins a trobar la zona agrícola contigua al camí

carrer de la Diputació s'han edificat amb grans

rural, actualment carrer de la Diputació.

blocs plurifamiliars d'alçades molt superiors a les

- Volum principal, amb front al carrer de la Salut, de

usuals al nucli històric i morfologia completament

planta baixa i una planta pis. Volum posterior

diferenciada. També és el cas d'una parcelꞏla amb

adossat al principal, també de PB+1PP però

front al carrer de la Salut.

decalat una planta en alçada, aprofitant el desnivell

- S'estreny el passatge de la Pau per la construcció

del terreny.

d'edificacions més avançades i també d'alçades

- Parcelꞏla de grans dimensions que tanca l'illa a

molt superiors a les pròpies del teixit històric.

est, amb una edificació de PB+2PP i un gran jardí.

- Les condicions d'edificació generals de l'article
320 no reconeixen l'alineació històrica de les
edificacions històriques conservades ni la lògica
d'implementació del teixit urbà.
- S'enderroca l'edificació singular que tancava l'illa
a est, de PB+2PP, i s'elimina el jardí històric a favor
de la conformació d'un pàrquing.

ILLA 18

Característiques urbanes pròpies:
- Teixit històric estructurat en un front d'edificacions consolidat al llarg del carrer del Carme i amb jardí a la
part posterior de la parcelꞏla, excepte les parcelꞏles 15 i 20, que l'espai ajardinat arriba també fins al front
del carrer del Carme.
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- L'edificació de la parcelꞏla 15 correspon a una anterior masia aïllada, abans del creixement del teixit al
llarg del carrer del Carme.
- Alçada de les edificacions de planta baixa i planta pis, exceptuant els dos extrems, amb edificacions de
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planta baixa i dues plantes pis.

Evolució de les característiques urbanes fins a dia d’avui:
- Tot i que 6 de les 10 parcelꞏles conserven les edificacions originals, les noves edificacions construïdes
trenquen la fesomia del conjunt; especialment l'edificació de la parcelꞏla 24, que té una alçada de planta
baixa i quatre plantes pis.
- L’aplicació de les condicions d'edificació generals de l'art. 320 permet l’ocupació del 100% de tota l’illa i
en unes alçades desmesurades en relació al teixit històric. Es permet l’edificació en un front continu de
planta baixa i dues plantes pis i, en l’extrem oest, admet un creixement de planta baixa i fins a cinc plantes
pis. Aquesta ordenació general no reconeix les característiques particulars del teixit: els espais enjardinats
combinats amb l’edificació i les característiques particulars de les edificacions històriques existents.
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ILLA 19

Característiques urbanes pròpies:

Evolució de les característiques urbanes fins a dia
d’avui:

- Teixit històric estructurat en un front d’edificacions

- Es conserva la volumetria històrica de les

ben consolidat al llarg del carrer de les Parres i

edificacions en quatre parcelꞏles. En les restants,

d’una alçada de planta baixa i planta pis.

la número 10 i la 13 van ser reformades

- Les parcelꞏles s’allargaven en direcció nord-est

integralment la dècada dels 1960-1970 però

en una llarga extensió de terreny hortícola per a l’ús

conservant unes alçades i tipologia de materials

propi de les parcelꞏles i que s’integrava en el propi

adequades al teixit urbà. En canvi, l’edificació de la

paisatge agrícola contigu.

parcelꞏla 09, ha estat construïda de nou sense

- La disposició de les edificacions és entremitgeres

respectar la volumetria original.

exceptuant la primera i la última, 14 i 08, que

- Les condicions d'edificació generals de l'art. 320

mantenen un espai lliure o bé només ocupat en

permeten una alçada de l'edificació de fins a planta

planta baixa al front del carrer de les Parres.

baixa i dues plantes pis, però el marge ampli de
l'alçada reguladora així com el pendent de les
parcelꞏles ha propiciat que es converteixin en
edificacions de planta baixa i tres plantes pis. En
resulta una volumetria dissonant amb el teixit
històric.
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ILLA 20

Característiques urbanes pròpies:
- Front d’edificacions ben consolidat al llarg del carrer del Carme, exceptuant a l’espai que actualment
ocupa la plaça Joan Fuster.
- En la parcelꞏla 05 l’edificació també estava enretirada, seguint la mateixa alineació, ja que conformava
l'era agrícola de l'edificació 30.
- Les edificacions de la meitat est de l’illa eren de grans dimensions i d’estil modernista popular amb grans
jardins associats.
- Exceptuant Can Poch, edificació a la parcelꞏla 01, totes les edificacions eren de planta baixa i planta pis.
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Evolució de les característiques urbanes fins a dia d’avui:
- No es conserva íntegrament cap de les edificacions d’estil modernisme popular que ocupaven l’extrem est
de l’illa; tan sols queda com a vestigi la torre cilíndrica de can Poch, que també ha perdut alguna de les
seves característiques. Aquestes parcelꞏles han estat ocupades per blocs de cases plurifamiliars,
especialment punyents són els dos blocs que ocupen la totalitat de les parcelꞏles 05 i 04. Per contra, s’ha
conservat prou bé les característiques del teixit històric que envolta la plaça de Joan Fuster.
- L’aplicació de les directrius generals de la clau 12 permet l’ocupació del 100% de tota l’illa en una alçada
de planta baixa i dues plantes pis exceptuant un petit fragment a l’extrem nord oest, on es permet planta
baixa i planta pis. Aquesta ordenació general no reconeix les característiques particulars del teixit urbà: els
espais enjardinats combinats amb l’edificació i les característiques particulars de les edificacions històriques
existents.

7. MARC LEGAL
La legislació vigent està continguda al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl (BOE del 31-10-2015), que regula les condicions bàsiques
derivades del règim de la propietat del sòl, i, d’acord amb les competències urbanístiques de la
Generalitat de Catalunya, resulta d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC del 5-8-2010), consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012,
i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011) i
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei
d’urbanisme (DOGC del 24 de juliol de 2006).
El tràmit de la modificació puntual es fa d’acord amb allò que disposa l’article 96 de la TRLUC,
en relació amb l’article 117 del RLU, i l’article 97 de la TRLUC, en relació amb l’article 118 del
RLU.
L’aprovació inicial i provisional pertoca a l’Ajuntament del Papiol. Un cop acordada l’aprovació
inicial s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. L’òrgan competent per a
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM és la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona.
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8. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. CONVENIÈNCIA I
OPORTUNITAT

La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través
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del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de
detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic. Així mateix, es regularitzen els
límits de les illes en clau 12 per tal d’adequar-les a la realitat física existent.
En el present document s’ha realitzat un estudi exhaustiu de la realitat de la transformació del
teixit històric en les illes de la Clau 12, a continuació s’exposen les conclusions resumides en uns
gràfics que analitzen els diferents paràmetres:
ESTAT DEL TEIXIT URBÀ PER ILLA
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S’observa que s’ha efectuat una progressiva substitució del teixit històric del nucli urbà que
ponderant els resultats es conclou que actualment tan sols es conserva un 54% del teixit històric
i un 46% ha estat substituït per noves edificacions. Aquesta substitució d’edificacions s’ha
realitzat, en un 43%, posteriorment a l’aprovació del Pla General Metropolità. Aquesta substitució
és contrària a la pròpia definició de la clau 12, que en l’article 315 especifica:
Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de les poblacions compreses a l’àmbit territorial de l’Entitat
Municipal Metropolitana, que necessitin una millora urbana, però sense canviar substancialment les seves
característiques urbanes.

Una substitució del 46% de l’edificació històrica és un canvi substancial de les seves
característiques urbanes, tal com es pot apreciar en l’apartat 6 anterior de descripció de l’evolució
del teixit històric i de l’estat actual.
Així mateix, si ens fixem en el nombre de plantes de les edificacions en nucli antic també obtenim
un altre indicador de l’alteració de les característiques pròpies del teixit històric.
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En el teixit històric del Papiol, tal com s’ha analitzat en el punt 6 anterior, l’alçada majoritària de
les edificacions és de planta baixa i planta pis amb alguns casos puntuals de planta baixa i dues
plantes pis –ubicats principalment en cantonades– i molt puntualment, algun element localitzat
tipus torre que puja fins a planta baixa i tres plantes pis.
Així doncs, en el gràfic següent, els colors grocs de tonalitat viva (B i B+1), corresponents a
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immobles d’una planta i dues plantes, haurien de predominar clarament a cada illa respecte a les
altres alçades. És més, no hauria de ser possible trobar edificacions de més de planta baixa i
tres pisos.
NOMBRE DE PLANTES PER ILLA
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Actualment, en la globalitat de la clau 12, un 52% de la superfície ocupada per immobles és de
planta baixa o planta baixa i planta pis. Un 29% de la superfície ocupada per immobles és en
planta baixa i dues plantes pis; i un total del 20% presenta alçades de més de planta baixa i tres
pisos. Aquestes dades demostren igualment un canvi de les característiques urbanes del nucli
històric.
Finalment, es realitza una tercera anàlisi de les illes que conformen el nucli històric considerant
el sostre edificat total per illa en relació a la seva superfície per tal d’obtenir el coeficient
d’edificabilitat de cadascuna i poder-lo comparar amb l’estàndard de 1,40 que recull la normativa
específica en Clau 12 per a l’aplicació en estudis de detall, a l’article 316.2:
2.

A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es defineix un índex d’edificabilitat net, entre
alineacions vigents, d’1,40 m2 sostre/m2 sòl, d’aplicació a les actuacions de reforma interior o de
composició de volums d’una illa per mitjà d’estudis de detall.

Del gràfic que resulta d’aquesta comparativa, a la pàgina següent, es pot observar que la major
part de les illes superen aquest estàndard de llarg exceptuant les illes 12 i 19 que sí que el
compleixen. Les illes 04 i 14 també estan ben posicionades amb un índex d’edificabilitat de 1,42
i 1,48. En canvi, la gran major part d’illes superen de llarg l’1,4 i s’enfilen a partir del 1,55 de l’illa
01 fins als 3,90 de l’illa 05. Vuit illes presenten un coeficient d’edificabilitat entre l’1,6 i el 2; sis
illes presenten un coeficient d’edificabilitat superior a 2.
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Així doncs, d’aquest tercer gràfic, podem extreure la conclusió que les illes del nucli antic, en clau
12, presenten una sobreedificació i que és urgent la regulació del sostre actual i futur.
COEFICIENT D'EDIFICABILITAT PER ILLA
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A tots els arguments detallats anteriorment, cal sumar-hi l’article normatiu 242. Profunditat
edificable, on s’especifica la necessitat d’estudis de detall per tal d’aconseguir una integració de
l’ordenació amb les característiques històriques del sector:
3. Per als casos d’illes irregulars i amb alineacions amb encontres aguts o de
parcelꞏlació no ortogonal i altres de similars, la línia límit de la profunditat edificable podrà
situar-se de manera no paralꞏlela a la línia de façana, sempre que no resulti una superfície
edificable major en planta baixa. Per determinar aquesta alineació s’elaborarà, en cada
cas, i amb referència a tota l’illa, un estudi de detall.
Igualment, es requerirà l’elaboració d’estudis de detall per a la fixació o variació de la
profunditat edificable resultant d’aplicar un percentual d’ocupació sobre la superfície
de l’illa quan s’hagin de resoldre problemes d’alineacions de vial o d’edificació deguts a les
modificacions introduïdes per aquest Pla o es pretengui aconseguir una integració millor
de l’edificació amb les característiques històriques o tradicionals del sector. La
profunditat edificable així definida no ha d’implicar, en cap cas, un increment de l’edificabilitat
prevista per a la zona.

A més de l’exposat a partir de l’anàlisi de gràfic a partir dels valors de sostre consolidat per a
cadascuna de les illes, es constata que s’han perdut les característiques urbanes pròpies del
nucli històric també en altres aspectes derivats:
-

No fixar una amplada màxima de parcelꞏla ha permès l’agrupació de diverses unitats i
l’aparició de grans blocs d’edificació; tipologia totalment aliena al teixit històric i que
modifica l’escala que li és pròpia.

-

L’aplicació de les alineacions generals que marquen les condicions d’edificació ha
permès l’edificació de jardins i patis davanters que caracteritzaven el teixit històric.

-

L’aplicació d’una profunditat edificable homogènia a tots els fronts de l’illa suposa, d’una
banda, la consideració de volumetries pròpies del teixit històric com a volums
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disconformes i de l’altra, amb l’execució de les noves edificacions, la pèrdua del
creixement orgànic i espontani propi del teixit històric així com les façanes posteriors
característiques.
-

En algunes de les illes es permet l’ocupació del 100% de l’espai privat, ordenació que
suposa la desaparició de l’alternança d’edificació i espai lliure privat propi del teixit
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històric. Així mateix, desapareixen els espais lliures, que procuren llum, sol i una certa
vegetació en entorns cada vegada més congestionats.
-

Determinar l’alçada edificatòria segons l’amplada del vial on dona front genera dues
problemàtiques. D’una banda, en carrers estrets destaquen immobles que no se’ls
reconeixen les plantes superiors, tot i el seu marcat valor patrimonial; de l’altra, en vies
principals d’amplada considerable, les illes del nucli antic, d’edificació clarament
tradicional amb alçades majoritàries de PB+1PP, conviuen amb creixements
desmesurats de fins a PB+4PP plantes.

-

En relació a les cotes d’alçada admeses, el PGM també adopta uns valors molt amplis,
que superen de llarg les alçades contingudes del teixit històric i, a més, s’aprofita a les
noves edificacions per encabir una planta addicional a l’admesa per la normativa gràcies
a l’obertura de lluernaris a coberta.

L’evolució de les característiques urbanes de la zona de Nucli antic, després de 45 anys
d’aplicació dels paràmetres edificatoris generals, permet constatar que aquests no
garanteixen el compliment de la pròpia definició de la Clau 12: “comprèn els nuclis urbans
antics [...] que necessitin una millora urbana, sense canviar substancialment les seves
característiques urbanes” (art. 315).
Per tant, és necessària una regulació específica de la Clau 12 en el municipi del Papiol que
s’adapti a les especials característiques urbanes del nucli antic. Per tot plegat, aquest
document valora la conveniència de realitzar una ordenació de composició de volums de
cada illa per mitjà d’estudis de detall, tal com admet l’article 316.2 Edificabilitat de la Clau 12 i
tal com reforcen els articles 242. Profunditat edificable i 245. Ordenació de volums de les Normes
aplicables a l’edificació segons alineacions de vial.
Tenint en compte que molt del patrimoni històric i arquitectònic ja s’ha perdut, per enderroc,
agregació de parcelꞏles, substitució de les tipologies tradicionals per promocions de blocs
plurifamiliars -de característiques estructurals, constructives i funcionals molt diferents a les
històriques- que comporten una important distorsió del nucli històric, caldrà, a partir d’ara, ser
molt curosos i intentar preservar no sols els edificis que encara resten, sinó també les traces
urbanístiques i històriques que contribueixen a consolidar la imatge del Papiol i que conformen
el seu paisatge urbà, industrial i rural, i la seva identitat.
La protecció i potenciació del patrimoni no és una qüestió menor sinó un aspecte fonamental per
al disseny del futur de la ciutat. Permet mantenir l’escala humana, la qualitat del paisatge urbà i
la memòria colꞏlectiva, augmentant el sentiment de pertinença, el benestar i l’interès de la
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població, afectant de manera positiva altres sectors d’activitat, com el comerç i els serveis i, en
definitiva, la imatge del Papiol.

9. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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DE LA MODIFICACIÓ (ARTICLES 3 I 9 DEL TRLU).
Respecte la justificació de l’observança del desenvolupament urbanístic sostenible i de les
directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9 del
TRLU, cal esmentar que la modificació que es tramita és coherent amb el concepte de
desenvolupament sostenible contingut en l’article 3 i de forma particular amb el punt 1
“preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals”.
També és coherent amb les directrius per al planejament urbanístic que determina l’article 9 del
TRLU, especialment en quant a la preservació el patrimoni cultural i la identitat del municipi i en
incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i instalꞏlacions s’adaptin a
l’ambient on estiguin situades i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter
històric, artístic i tradicional presents a l’entorn.

10. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT
SOSTENIBLE.
Les actuacions proposades per la present modificació puntual no afecten la mobilitat a l’àrea de
modificació, per tant no es considera necessària la redacció de l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada que preveu l’article 59.3 c) del TRLU.

11. DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL.
No caldrà sotmetre la modificació al procediment d’avaluació ambiental d’acord amb l’article
7.1.c) de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, atès que per
les seves característiques i la poca entitat de la proposta, es pot constatar que no comporta una
nova transformació del sòl respecte al que hi ha actualment i el seu efecte sobre el medi ambient
és nul, no produeix efectes significatius en aquest.
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12. ORDENACIÓ PROPOSADA
La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través
del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de
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detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic. Així mateix, es regularitzen els
límits de les illes en clau 12 per tal d’adequar-les a la realitat física existent.
L’àmbit afectat per aquesta modificació es correspon a l’actual àmbit urbà de qualificació Clau
12. Zona de nucli antic, segons el Pla General Metropolità. Consisteix en la implantació urbana
original del nucli del Papiol: des de la seva formació entorn del Castell fins als posteriors
creixements i eixamples dels segles XVIII i XIX.
S’ha numerat les diferents illes que corresponen a la qualificació en Clau 12 segons el plànol
A04. Marc general. Àmbit d’intervenció i parcelꞏlació. L’àmbit queda distribuït en 20 illes i una
superfície total de 37.551,65 m2.
L’ordenació proposada és el resultat de la ordenació segons composició de volums per mitjà
d’estudis de detall per a cada illa més el reconeixement de totes aquelles edificacions construïdes
segons les condicions generals del PGM i que són el resultat de llicències urbanístiques
autoritzades per l’aplicació de l’article 320. Condicions d’edificació.
La composició de volums per a cada illa i justificació segons característiques urbanes del nucli
antic es recull a la documentació gràfica de la sèrie A. Informació. Estudis de detall i es justifica
a partir de l’aplicació d’un índex d’edificabilitat net de 1,40 m² de sostre/ m² de sòl, tal com
s’estableix en els articles 316 i 245 del PGM.
La proposta normativa, que recull les llicències urbanístiques autoritzades, es detalla en la
documentació gràfica de la sèrie O. Ordenació de la clau 12 a través d’una planta d’ordenació i
fronts normatius.
En relació als paràmetres d’ordenació, l’article 245. Ordenació de volums, en l’apartat 3 estableix:
3. L’ordenació de volums i la compensació de volums en els dos supòsits del número
anterior, s’ha d’ajustar a les regles següents:
a. Ha de respectar les prescripcions sobre: alineacions de vialitat, mitgeres, cossos
sortints, elements sortints, celoberts i patis de ventilació.
b. Podrà establir solucions diferents pel que fa als altres paràmetres del tipus
d’ordenació que es regula en aquesta secció.
Així, tot l’àmbit en clau 12. Zona de nucli antic passa a regular-se per la nova clau 12d.
Conservació de les característiques urbanes del nucli històric del Papiol, i que la regulació es
detalla en l’apartat de la normativa i en base a tres situacions diferents, que es corresponen a
tres subclaus:
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Subclau 12d1. Teixit històric conservat (gamma color marró), implica el manteniment de la
volumetria de l’edificació conservada, que caracteritza el teixit urbà del nucli històric. Es preveu
el desenvolupament d’un Pla Especial per definir els quatre nivells de protecció que determinaran
les possibilitats de la intervenció:
a. Pels edificis amb nivells de protecció 1, 2 i 3 es conservarà l’edifici històric.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

b. Els edificis amb nivell de protecció 4, l’alçada reguladora serà la resultant d’aplicar els
paràmetres indicats en els plànols de la sèrie O, tot respectant l’alçada de les plantes
existents.
Subclau 12d2. Noves volumetries segons característiques urbanes (gamma color lila), la
volumetria es justifica a partir dels estudis de detall de la sèrie A. Informació. L’edificabilitat
admesa és la resultant d’aplicar les alineacions d’edificació, les cotes de referència de planta
baixa, l’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes, indicades en els plànols
d’ordenació de la sèrie O.
Subclau 12d3. Edificacions amb llicència segons condicions generals PGM (gamma color groc),
mantindrà la regulació de l’edificabilitat segons l’aplicació de les condicions d’edificació generals
de l’article 320 del PGM, a excepció dels valors d’alçada màxima que seran els següents:
Amplada de vial

Alçada màxima (m)

Nombre màxim de plantes

De menys de 8m

6,40

PB+1P

De 8 a menys de 12 m

9,45

PB+2P

De 12 a menys de 15 m

12,30

PB+3P

De 15 m en endavant

15,55

PB+4P

ILLA 01

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades
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Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Es reconeix la volumetria i alineació posterior de les edificacions històriques, que
actualment queden en una petita part en volum disconforme i s’admet l’edificació en un

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

cos auxiliar en planta baixa de 5m de profunditat.

ILLA 02

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions conservades del
teixit històric.

-

En les parcelꞏles amb teixit nou però anterior al PGM, concentració de l'edificabilitat en
la franja amb front al carrer Barcelona seguint les alineacions de les edificacions veïnes.
Alçades en planta baixa i planta pis.

-

Conservació dels jardins urbans singulars i intercalació d’espais lliures amb fronts
edificats en el front del carrer Ponent.

Ajuntament del Papiol

45

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_MP_PGM_MEMORIA_2022
/398_signat.pdf_31012022

Nº Entrada: 398, Data: 31/01/2022 10:42:00
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: 79UA2-9AU3I-Q4IP7
Pàgina 46 de 74

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
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ILLA 03

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Es reconeix la volumetria i alineació posterior de les edificacions històriques així com
dels cossos en planta baixa de terrassa o galeria, que actualment queden en volum
disconforme en la major part.

-

Conservació dels jardins històrics amb front a l'Avinguda Catalunya i concentració del
sostre que pertocaria a una profunditat d’11m en PB+1PP amb front a l'Avinguda
Generalitat a l'extrem est de la parcelꞏla, en la mitgera amb l'edificació existent.

ILLA 04

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es reconeix la volumetria original del conjunt, en PB+1PP, igual com en les condicions
d’edificació generals de l’article 320.
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Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
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ILLA 05

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

En el cas de l’illa 05, degut al seu elevat grau de desenvolupament de sostre en base a les
condicions d’edificació generals del PGM i a la seva posició perifèrica al nucli històric i amb front
a l’Avinguda de la Generalitat, s’adopta el criteri de mantenir com a normatives les condicions
d’edificació generals segons l’article 320.
ILLA 06

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
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-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Conservació del jardí modernista de la casa de Pedra així com de l'espai lliure davanter

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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en la parcelꞏla 09.
ILLA 07

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Ordenació de les noves volumetries consolidant el front al carrer Migdia en planta baixa
i una planta pis i ubicació dels espais lliures al sud de les parcelꞏles i a l'extrem est.

ILLA 08

Interpretació de les condicions d’edificació generals segons art. 320
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Proposta d’ordenació per composició de volums segons art. 316.2 (plànols informació) però recollint les
llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

A l'extrem oest, ordenació de la nova edificació amb front al carrer Abat Escarré i
adaptada al desnivell existent i amb la previsió d’un nou espai lliure en clau 6a. Parcs i
jardins urbans.

-

Es tracta d’una illa ja originalment densificada, s’admet una ocupació del 100% de les
parcelꞏles i en PB+1PP.

ILLA 09

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es respecten les alçades de PB+2PP al carrer Abat Escarré i s'estableixen com a
referència per a conformar tota la volumetria de les edificacions. Per tant, podrien
sobresortir, màxim en 1,50 m a cota de plaça del Castell.
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-

Es canvia la qualificació de la parcelꞏla 05 a clau 12d, conservant l’edificació existent,
enlloc de 8a. Zona de verd privat protegit.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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ILLA 10

Interpretació de les condicions d’edificació generals segons art. 320

Proposta d’ordenació per composició de volums segons art. 316.2 (plànols informació) però recollint les
llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Conservar la lògica d’ordenació de les edificacions històriques existents: consolidació
d’un front edificat al carrer Major i front discontinu al carrer Montserrat amb la integració
de volumetries tipus masia enrederides del front de façana.

-

En les parcelꞏles que no conserven la volumetria històrica, manteniment de l'edificabilitat
a front de carrer i en una profunditat edificable d'11m.

-

Recuperació de les tres zones d'espais lliures que estructuren l'interior de l'illa.
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ILLA 11

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Recuperació dels dos volums originals en PB+1PP, una alçada més coherent amb
l'estretor del carrer on donen front.

ILLA 12

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Manteniment i recuperació de la volumetria original de l'edificació històrica.

-

En el solar existent, ordenació de la volumetria de major alçada enretirada del front de
l'espai públic per tal d'afavorir l'assolellament i qualitat del carrer i segons proposta
consensuada amb el privat. El front a via pública només serà de PB.
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ILLA 13

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Les condicions d'edificabilitat s'estructuren en una profundària edificable d'11m, un valor
usual en nucli antic, i es preveu una alçada de PB+1PP, igual com les edificacions
originals de l'illa, abans de l'enderroc.

ILLA 14

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades
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Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Concentració de l'edificabilitat en una profunditat edificable de 11 m des de front de carrer
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o bé segons les alineacions i alçades de les edificacions veïnes.
-

Reconeixement dels cossos de terrassa en planta baixa a façana posterior.

-

Manteniment dels patis posteriors lliures d'edificació.

-

Obertura d'un nou vial que subdivideix l'illa en dues meitats per tal de poder donar
continuïtat al carrer Diputació, que actualment queda en cul-de-sac ja que el gir pel carrer
Baixada de la Lluna és molt complicat.

ILLA 15

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Concentració de l'edificació en front al carrer Baixada de la Lluna i en el límit est de l'illa,
en mitgera amb les edificacions contigües quan es disposa d'accés a través del passatge
interior.

-

Concentració de l'espai lliure interior de l'illa, contigu al passatge, per poder afavorir
l'assolellament de les façanes interiors.

-

Alçades de PB+1PP i previsió d'edificacions auxiliars en PB en les dues parcelꞏles que
mantenen el parcelꞏlari original (no subdividides pel passatge).
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ILLA 16

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Noves volumetries al passatge de la Pau de planta baixa i una planta pis i profunditat
edificable corresponent a tota la parcelꞏla quan es disposa d'accés des del carrer Baixada
de la Lluna i profunditat edificable fins a 3m del final de parcelꞏla en els altres casos.

-

Admissió d'edificacions auxiliars en planta baixa en les parcelꞏles que conserven les
edificacions agrícoles.

ILLA 17

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades
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Criteris d’ordenació
-

Dins l'illa 17 conviuen dos teixits urbans completament diferenciats. D'una banda, el teixit
amb vestigis històrics; de l'altra, un nou teixit urbà de transició amb la nova trama urbana
de creixement del Papiol a nord i construïda de nou sobre sòl agrícola. Es proposa la
inclusió d'aquest últim teixit dins la clau urbanística 13. Zona de densificació urbana i el
manteniment del primer teixit en clau 12.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original en les edificacions que conserven les
característiques històriques.

-

Creixement de les edificacions mantenint la volumetria característica del conjunt.
Regulació en secció als alçats normatius: un volum principal de PB+1PP i un volum
posterior també de PB+1PP però decalat en alçada aprofitant el pendent del terreny.

-

En la parcelꞏla 08, compensació de la cessió de terreny per a l'ampliació del vial amb el
reconeixement de l'edificabilitat associada.

ILLA 18

Interpretació de les condicions d’edificació generals segons art. 320

Proposta d’ordenació per composició de volums segons art. 316.2 (plànols informació) però recollint les
llicències urbanístiques aprovades
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Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original del teixit històric conservat.
Noves volumetries previstes alineades amb les edificacions històriques, en profunditat
edificable d'aproximadament 11m, i d'alçada planta baixa i una planta pis.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

-

En el cas de la parcelꞏla 20, trasllat de l'aprofitament de front de carrer a la part posterior
per tal de mantenir la relació d'espai verd amb l'edificació històrica existent.

-

En la parcelꞏla 18, conservació de l'ampliació de l'edificació històrica, vinculada a
l'activitat dels baixos.

ILLA 19

Interpretació de les condicions d’edificació

Proposta d’ordenació per composició de volums

generals segons art. 320

segons art. 316.2 (plànols informació) però
recollint les llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original del teixit històric conservat.
Creixement de les edificacions mantenint la volumetria característica del conjunt.
Regulació en secció als alçats normatius de manera que no es pugui sobrepassar el gàlib
de l'edificació original i part del sostre addicional es disposi aprofitant el pendent del
terreny.

-

Respecte de les característiques singulars de la primera i últimes edificacions del conjunt,
mantenint un cos de planta baixa a part del front de la parcelꞏla.
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ILLA 20

Interpretació de les condicions d’edificació generals segons art. 320

Proposta d’ordenació per composició de volums segons art. 316.2 (plànols informació) però recollint les
llicències urbanístiques aprovades

Criteris d’ordenació
-

Es mantenen les condicions d’edificació generals de l’article 320 en les edificacions
construïdes amb llicència urbanística segons aquestes.

-

Manteniment i recuperació de la volumetria original del teixit històric conservat.

-

En la resta de teixit, consolidació d'un front edificat en planta baixa i planta pis amb front
al carrer del Carme i de profunditat edificable d'11m, atenent a les característiques
urbanes pròpies.

-

Possibilitat d'edificació en planta baixa ampliant la profunditat edificable 5m.
Conservació dels espais lliures a la part posterior de la parcelꞏla, alineats amb l'obertura
del tram final del carrer de les Parres.
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13. SUPERFÍCIES SEGONS PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ
La superfície total de la modificació puntual és de 37.551,65 m2 i es desglossa en vint àmbits
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diferenciats, corresponents a 20 illes:
Illa 1 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total
Illa 2 de la Modificació Puntual:
Clau

Planejament vigent

Modificació proposada

855,06 m2

0,00 m2

0,00 m2

855,06 m2

855,06 m2

855,06 m2

Planejament vigent

Modificació proposada

1.869,25 m2

0,00 m2

12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

1.852,81 m2

5a

Sistema viari bàsic

0,00 m2

16,44 m2

1.869,25 m2

1.869,25 m2

Planejament vigent

Modificació proposada

m2

0,00 m2

0,00 m2

4.254,38 m²

88,56 m2

0,00 m2

4.254,38 m²

4.254,38 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

375,32 m²

0,00 m2

0,00 m2

375,32 m²

375,32 m²

375,32 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

1.126,35 m²

0,00 m2

0,00 m2

1.126,35 m²

1.126,35 m²

1.126,35 m²

Superfície total

Illa 3 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

5a

Sistema viari bàsic

Superfície total

Illa 4 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total
Illa 5 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total

Ajuntament del Papiol

4.165,82
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Illa 6 de la Modificació Puntual:
Clau

Planejament vigent

Modificació proposada

2.568,34 m²

0,00 m2

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

2.434,48 m2

Sistema viari bàsic

1,24 m2

135,10 m2

2.569,58 m²

2.569,58 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

583,98 m²

0,00 m2

0,00 m2

583,98 m²

583,98 m²

583,98 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

2.051,60 m²

0,00 m2

12

Zona de nucli antic

12d
5a

Superfície total

Illa 7 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total

Illa 8 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

1.950,14 m²

6a

Parcs i jardins urbans

0,00 m2

101,46 m2

2.051,60 m²

2.051,60 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

374,52 m²

0,00 m2

0,00 m2

445,35 m²

70,83 m2

0,00 m2

445,35 m²

445,35 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

5.108,57 m²

0,00 m2

0,00 m2

5.108,57 m²

5.108,57 m²

5.108,57 m²

Superfície total

Illa 9 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

8a

Verd privat protegit

Superfície total

Illa 10 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total
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Illa 11 de la Modificació Puntual:
Clau

Planejament vigent

Modificació proposada

299,95 m²

0,00 m2

12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

289,33 m2

7a

Equipaments comunitaris i dotacions

0,00 m2

10,62 m2

299,95 m²

299,95 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

574,73 m²

0,00 m2

0,00 m2

574,73 m²

574,73 m²

574,73 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

1.460,11 m²

0,00 m2

0,00 m2

1.460,11 m²

1.460,11 m²

1.460,11 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

3.230,32 m²

0,00 m2

Superfície total

Illa 12 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total

Illa 13 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total

Illa 14 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

2.857,76 m2

5a

Sistema viari bàsic

0,00 m2

372,56 m2

3.230,32 m²

3.230,32 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

849,84 m²

0,00 m2

0,00 m2

735,43 m2

14,75 m2

74,07 m2

m2

0,00 m2

877,42 m²

877,42 m²

Superfície total

Illa 15 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

5a

Sistema viari bàsic

18

Ordenació en volumetria específica

Superfície total

Ajuntament del Papiol

12,83
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Illa 16 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.
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Superfície total

Illa 17 de la Modificació Puntual:
Clau

Planejament vigent

Modificació proposada

785,59 m²

0,00 m2

0,00 m2

785,59 m²

785,59 m²

785,59 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

4.232,59 m²

0,00 m2

12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

2.872,78 m2

5a

Sistema viari bàsic

0,00 m2

294,98 m2

m2

1.164,83 m2

4.232,59 m²

4.232,59 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

2.565,89 m²

0,00 m2

0,00 m2

2.565,89 m²

2.565,89 m²

2.565,89 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

1.835,88 m²

0,00 m2

13

Zona de densificació urbana. Subzona I

Superfície total

Illa 18 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

Superfície total

Illa 19 de la Modificació Puntual:
Clau

0,00

12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

0,00 m2

1.834,15 m2

5a

Sistema viari bàsic

0,00 m2

1,73 m2

1.835,88 m²

1.835,88 m²

Planejament vigent

Modificació proposada

2.397,57 m2

0,00 m²

0,00 m²

2.397,57 m2

12,92 m2

36,52 m2

Superfície total

Illa 20 de la Modificació Puntual:
Clau
12

Zona de nucli antic

12d

Zona de nucli antic. Conservació de les
característiques urbanes del nucli
històric del Papiol.

5a

Sistema viari bàsic

20b

Desenvolupament urbà, intensitat 2.

Superfície total

Ajuntament del Papiol

m2

0,00 m²
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2,72

2.449,73 m²
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14. APROFITAMENT VIGENT I PROPOSAT
La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de
detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic.
Aquest procediment es subjecta a l’aplicació a una illa completa i a la subjecció a l’índex
d’edificabilitat neta que es defineix en l’article 316. Edificabilitat de la Zona de nucli antic (Clau
12).
Es produeix una variació d’aprofitament urbanístic a través del procediment previst en els articles
316.2 i 242 ja que la normativa vigent admet el desenvolupament d’una ordenació a través
d’Estudis de detall per tal d’aconseguir “una integració millor de l’edificació amb les
característiques històriques o tradicionals del sector” i que supleixi les disposicions generals que,
a falta d’aquesta ordenació detallada, s’apliquen per defecte en la Clau 12. Zona de nucli antic
(article 242).
La justificació normativa amb referència completa als articles es relaciona a l’apartat 2.
Antecedents i també a l’apartat 8. Justificació de la modificació puntual, conveniència i
oportunitat.

15. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
L'article 8.5.a) del TRLU, determina que el document comprensiu ha d’incloure un plànol de
delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i
concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
L’article 73 del TRLU, estableix la facultat que tenen els òrgans competents per a l’aprovació
inicial de les figures de planejament urbanístic, d’acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació
o la reforma, suspendre l’atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instalꞏlació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Aquesta modificació puntual del PGM aporta una sèrie de determinacions que modifiquen el
règim urbanístic dels sòls inclosos dins del seu àmbit, la qual cosa implica, segons l’article 73.2
del TRLU, que l’administració competent n’acordi la suspensió de llicències en els següents
termes:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió del llicències:
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La suspensió de llicències abasta els terrenys inclosos actualment en qualificació Clau 12. Zona
de nucli antic, segons el Pla General Metropolità. En aquesta delimitació, s’hi afegeixen petits
fragments de teixit històric contigu que, per error material de la delimitació d’illa, no s’inclouen en
l’àmbit de clau 12. La superfície total de l’àmbit és de 37.551,65 m2.
2. Concreció del termini de suspensió:
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La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del
PGM. La durada de la suspensió potestativa serà d’1 any a partir de l’aprovació inicial de la
modificació puntual.
3. Abast de les llicències i tramitacions que se suspendran:
Se suspendran les llicències de parcelꞏlació i edificació, així com les d’instalꞏlació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com
amb el que proposarà la modificació puntual.

16. DOCUMENT COMPRENSIU
Els àmbits de suspensió de llicències es corresponen amb els àmbits de la Modificació Puntual:
Conjunt d’illes del nucli urbà de qualificació Clau 12. Zona de nucli antic, segons el Pla General
Metropolità. En aquesta delimitació, s’hi afegeixen petits fragments de teixit històric contigu que,
per error material de la delimitació d’illa, el PGM no les inclou en l’àmbit de clau 12.
La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través
del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de
detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic. Així mateix, es regularitzen els
límits de les illes en clau 12 per tal d’adequar-les a la realitat física existent.
La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del
PGM. La durada de la suspensió potestativa serà d’1 any a partir de l’aprovació inicial de la
modificació puntual.
Se suspendran les llicències de parcelꞏlació i edificació, així com les d’instalꞏlació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com
amb el que proposarà la modificació puntual.
S’acompanya plànol d’identificació de l’àmbit de la modificació:
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antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

El Papiol, desembre de 2021

GELI ANTICO
ADELA 41555508M

Firmado digitalmente por GELI
ANTICO ADELA - 41555508M
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-41555508M,
givenName=ADELA, sn=GELI
ANTICO, cn=GELI ANTICO ADELA 41555508M
Fecha: 2022.01.31 10:38:00 +01'00'

Adela Geli-Anticó
Arquitecta colꞏlegiada 67814-7
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B. NORMATIVA
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Article 1. Objecte de la modificació puntual

La present modificació puntual del Pla General Metropolità, a través de les actuacions
contemplades, té com a objecte detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic a través
del procediment referit per la normativa del PGM, en els articles 316.2 i 245, com a “Estudi de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

detall”. És a dir, una ordenació i composició de volums per a cadascuna de les illes qualificades
en clau 12 amb subjecció a un índex d’edificabilitat neta de 1,40 m2 de sostre/ m2 de sòl per tal
d’integrar les característiques urbanes pròpies del nucli antic.

Article 2. Marc legal

La legislació vigent està continguda al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el text refós de la llei de sòl (BOE del 31-10-2015), que regula les condicions bàsiques
derivades del règim de la propietat del sòl, i, d’acord amb les competències urbanístiques de la
Generalitat de Catalunya, resulta d’aplicació el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC del 5-8-2010), consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012,
i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011) i
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei
d’urbanisme (DOGC del 24 de juliol de 2006).
El tràmit de la modificació puntual es fa d’acord amb allò que disposa l’article 96 de la TRLUC,
en relació amb l’article 117 del RLU, i l’article 97 de la TRLUC, en relació amb l’article 118 del
RLU.

Article 3. Contingut

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents:
Memòria
Normativa
Plànols
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Article 4. Zona de nucli antic, conservació de les característiques urbanes del
nucli històric del Papiol, clau 12d

1. Definició.
Aquesta zona comprèn la implantació urbana del nucli històric del Papiol: des de la seva formació
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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entorn del Castell fins als posteriors creixements i eixamples dels segles XVIII i XIX.

2. Edificabilitat.
Pels edificis dins la subclau 12d2. Noves volumetries segons característiques urbanes (gamma
color lila), l’edificabilitat admesa és la resultant d’aplicar les alineacions d’edificació, les cotes de
referència de planta baixa, l’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes, indicades
en els plànols d’ordenació de la sèrie O i que són resultat dels Estudis de Detall de la sèrie A.
Pels edificis dins la subclau 12d1. Teixit històric conservat (gamma color marró), l’alçada
reguladora s’ajustarà als nivells de protecció que determini el Pla Especial de Patrimoni:
c. Els edificis amb nivell de protecció 4, l’alçada reguladora serà la resultant d’aplicar els
paràmetres anteriors, indicats en els plànols de la sèrie O, tot respectant l’alçada de les
plantes existents.
d. Pels edificis amb nivells de protecció 1, 2 i 3 es conservarà l’edifici històric.
Pels edificis dins la subclau 12d3. Edificacions amb llicència segons condicions generals PGM
(gamma color groc), l’edificabilitat admesa és la resultant d’aplicar les condicions d’edificació
generals de l’article 320, a excepció dels valors d’alçada màxima que seran els següents:
Amplada de vial

Alçada màxima (m)

Nombre màxim de plantes

De menys de 8m

6,40

PB+1P

De 8 a menys de 12 m

9,45

PB+2P

De 12 a menys de 15 m

12,30

PB+3P

De 15 m en endavant

15,55

PB+4P

3. Tipus d’ordenació.
Correspon al d’edificació segons alineacions de vial, tot respectant les alineacions històriques de
l’edificació protegida, d’acord amb el plànol normatiu O01.
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4. Condicions d’edificació
- MITGERES
Les parets mitgeres al descobert hauran d’acabar-se amb materials de façana. Es prohibeixen
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els acabats en envà pluvial vist.

- AMPLADA DE PARCELꞏLA
Per a l’edificació protegida dins la categoria de “Teixit històric conservat” (gamma color marró),
es mantindran les amplades existents del parcelꞏlari original. No s’admet l’agregació de
parcelꞏles. Únicament quan hi hagi dos immobles de Nivell 4 continus amb parcelꞏles d’amplada
inferior a 5 m, aquests podran compartir els accessos i espais interiors, sempre que les façanes
mantinguin cadascuna la seva composició pròpia.

En les altres categories, la longitud mínima de façana serà de 6,50m o la pròpia de la parcelꞏla
original i la longitud màxima serà de 12m. En cas de què la parcelꞏla disposi d’un front superior
als 12m, s’haurà de diferenciar el canvi de façana a partir de ràfecs a diferent cota (mínim 40 cm)
i de la independència dels elements compositius de les dues façanes.

- COSSOS I ELEMENTS SORTINTS
És obligatori el manteniment del pla de façana generat per l’alineació. No s’admeten plans
reculats ni cossos sortints del pla de façana, amb l’excepció de les lloses de balcons.
Es prohibeixen els cossos i elements sortints amb les excepcions següents:
a. S’admeten els balcons que no sobresurtin més de 20 cm. en carrers de menys de 6 m, i 45
cm. en els de més de 6 m. i menys de 12 m.
b. S’admeten els sortints de cornises i ràfecs de coberta amb un vol màxim de 20 cm.

- FAÇANES.
1. És obligatori el manteniment del pla de façana generat per l’alineació. No s’admeten plans
reculats, ni cossos sortints tancats o semitancats.
El massís del pla de façana, que serà al menys del 55%, pot ésser substituït per superfícies
opaques mates, com seria el cas de lames de llibret fixes o qualsevol altre tipus de plafons fixes
de materials tradicionals: fusta, pedra, plafons amb acabat estucat, etc..
S’admet l’existència d’una doble façana, on la pell interior és de composició lliure, sempre i quan
el pla de façana generat per l’alineació compleixi les anteriors condicions.
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2. L’acabat dels paraments serà l’arrebossat estucat o pintat, amb un sol color o màxim de dos
(un per a paraments i l’altre per a emmarcaments d’obertures). No s’admet el maó vist ni plafons
d’alumini. Els únics morters monocapa admesos són els de calç, la pintura serà preferentment al
silicat. Els colors seguiran la normativa de la Carta de Textures del Pla Especial.
3. S’admeten balcons de directrius paralꞏleles i ortogonals al pla de façana, segons PGM, amb
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un vol màxim de 45 cm. Les lloses dels balcons tindran un cantell màxim de 14 cm, podran ser
de pedra, de formigó vist per les dues cares, amb motllura de desenvolupament simple, o de
xapa d’acer. Les baranes seran d’acer massís, formades per barrots verticals.
4. Composició de les obertures: predomini de la dimensió vertical sobre la horitzontal, amb
l’excepció de les possibles obertures corregudes de la planta baixa; domini del ple sobre el buit,
que podrà ser del 45% de la superfície total, sense incloure la planta baixa. Les persianes seran
de llibret o de corda en plantes pis. En planta baixa, en els portals de comerços d’immobles sense
nivell de protecció o bé de nivell de protecció 4, s’admeten les persianes metàlꞏliques enrotllables
d’acer galvanitzat però tipus trama, que permetin la visibilitat dels productes de comerç i
aparadors.
No s’admeten persianes enrotllables de caixó. Els colors seguiran la normativa de la Carta de
Textures del Pla Especial. Les llindes seran de directriu recta.
5. Les portelles de les caixes d’instalꞏlacions seran llises, enrasades al pla de façana i amb el
mateix cromatisme que aquesta. Per obres majors que tinguin incidència en les façanes serà
obligatori el soterrament del cablejat, en els demés casos aniran com a mínim dins una canaleta
pintada igual que la façana.
6.Les façanes posteriors, en cas que no siguin visibles des de la via pública, es podran ajustar
als paràmetres del Pla Especial o als del PGM indistintament.

- PLANTA BAIXA.
La planta baixa es defineix per la cota de referència determinada als plànols d’ordenació de la
sèrie O – alçats normatius.
Les cotes de referència podran ser diverses per a un mateix edifici i fixen la base de mesurament
de l’alçada màxima de l’edificació.
Les cotes fixades en aquest document hauran de ser respectades. No obstant això, podran
augmentar-se i disminuir-se sense depassar en un o altre cas, els 0,40 metres, quan l’execució
del projecte exigeixi una adaptació o reajust, dins d’aquests límits, o quan una millor concepció
tècnica o urbanística aconselli aquesta variació.
L’alçada lliure mínima de la planta baixa es correspondrà a la normativa d’habitabilitat vigent. En
els casos d’edificis catalogats en nivells 1 i 2, mantindran l’alçada lliure existent.
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- SOTERRANIS
El soterrani és tota planta soterrada o semisoterrada, sempre que el seu sostre estigui a menys
d’un metre per damunt del sòl exterior definitiu. La part de planta semisoterrada, el sostre de la
qual sobresurti més d’un metre per damunt d’aquest nivell, tindrà, en tota aquesta part, la
consideració de planta baixa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

No s’admeten soterranis en l’espai lliure de la clau 12. En façanes posteriors, els soterranis que
resulten de desmunts, excavacions o anivellacions, hauran de tenir el sostre a menys d'un metre
del nivell del sòl exterior definitiu, obtingut per manipulació del terreny natural.
L'alçada lliure dels soterranis ha de ser de 2,20 metres, com a mínim.
Als soterranis no es permet l'ús d'habitatge ni la ubicació d'habitacions en ús residencial i sanitari.

- ALÇADA MÀXIMA I NOMBRE DE PLANTES
L'alçada màxima de l'edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la planta baixa.
Quan l'edificació es desenvolupi escalonadament, a causa del pendent del terreny, els volums
d'edificació que es construeixin sobre cada una de les plantes, o part de la planta, conceptuades
com a baixes, s'han d'ajustar a l'alçada màxima que correspongui per raó de cada una d'aquestes
plantes o parts de planta. L'edificabilitat total no podrà superar el que resultaria d'edificar en un
terreny horitzontal.
2. Les alçades màximes i el nombre màxim de plantes, a cada zona, són establertes en la
documentació gràfica de la sèrie O d’aquest document.
3. Per damunt de l'alçada màxima només es permetrà:
- la coberta definitiva de l'edifici en teula àrab, de pendent inferior al trenta per cent, i que les
seves arrencades siguin línies horitzontals paralꞏleles als paraments exteriors de les façanes
situades a alçada no superior a la màxima i el vol màxim no superi el dels ràfecs; les golfes
resultants no seran habitables. Excepcionalment, en plantes baixes s’admet l’acabat amb terrat
a la catalana, de rajola ceràmica.
- els elements tècnics de les instalꞏlacions. S’haurà de preveure un espai a coberta per a la
disposició dels aparells d’aire condicionat, el qual s’evitarà que sigui visible des de via pública.
- els acabaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.
- PLAQUES SOLARS
S’admet la disposició de plaques solars en coberta sempre i quan segueixin el perfil propi de la
coberta, sense sobresortir. Podran ocupar el 100% de la superfície. En els immobles de nivell de
protecció 1 i 2, per configurar elements singulars del teixit urbà, no s’admet la disposició de
plaques solars en coberta.
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Article 5. Aplicació supletòria del Planejament General

En totes aquelles determinacions urbanístiques que pel seu caràcter general no es regulen en la
present modificació puntual, seran d’aplicació les disposicions pròpies del Pla General
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Metropolità.

Ajuntament del Papiol

72

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_MP_PGM_MEMORIA_2022
/398_signat.pdf_31012022

Nº Entrada: 398, Data: 31/01/2022 10:42:00
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: 79UA2-9AU3I-Q4IP7
Pàgina 73 de 74

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli
antic, segons les característiques urbanes pròpies del Papiol.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16557715 79UA2-9AU3I-Q4IP7 7EE8F0572E257F10B55D15E91302758AFBC6C748) 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

C. PLÀNOLS

SÈRIE A. INFORMACIÓ
A01. Delimitació de l’àmbit d’intervenció

A15. Estudi de detall illa 07

A02. Planejament vigent amb ordenació

A16. Estudi de detall illa 08

general en clau 12

A17. Estudi de detall illa 09

A03. Delimitació de l’àmbit d’intervenció

A18. Estudi de detall illa 10

A04. Àmbit d’intervenció i parcelꞏlació

A19. Estudi de detall illa 11

A05. Ortofotoplànol 1947

A20. Estudi de detall illa 12

A06. Ortofotoplànol 2018

A21. Estudi de detall illa 13

A07. Característiques urbanes pròpies texit

A22. Estudi de detall illa 14

històric. Any 1929

A23. Estudi de detall illa 15

A08. Evolució del teixit urbà del nucli antic.

A24. Estudi de detall illa 16

Any 2020.

A25. Estudi de detall illa 17

A09. Estudi de detall illa 01

A26. Estudi de detall illa 18

A10. Estudi de detall illa 02

A27. Estudi de detall illa 19

A11. Estudi de detall illa 03

A28. Estudi de detall illa 20

A12. Estudi de detall illa 04
A13. Estudi de detall illa 05
A14. Estudi de detall illa 06

SÈRIE O. ORDENACIÓ NORMATIVA
O01. Planta d’ordenació

O12. Front normatiu illa 11

O02. Front normatiu illa 01

O13. Front normatiu illa 12

O03. Front normatiu illa 02

O14. Front normatiu illa 13

O04. Front normatiu illa 03

O15. Front normatiu illa 14

O05. Front normatiu illa 04

O16. Front normatiu illa 15

O06. Front normatiu illa 05

O17. Front normatiu illa 16

O07. Front normatiu illa 06

O18. Front normatiu illa 17

O08. Front normatiu illa 07

O19. Front normatiu illa 18

O09. Front normatiu illa 08

O20. Front normatiu illa 19

O10. Front normatiu illa 09

O21. Front normatiu illa 20

O11. Front normatiu illa 10

O22. Suspensió de llicències
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