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1. INTRODUCCIÓ
1.1/ Introducció.
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El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE), es redacta com a document complementari per
acompanyar el Pla Parcial Urbanístic del Subàmbit 2. Industrial Sud, en el sector Industrial Sud en el
terme municipal del Papiol a la comarca del Baix Llobregat.
Es redacta d’acord amb la legislació urbanística vigent, concretament l’article 86 bis del Decret 1/2010,
de 3 d’agost 18 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei d’urbanisme.
L’objectiu d’aquest Pla Parcial Urbanístic és la creació de nou sòl industrial per donar resposta a la
creixent demanda d’aquest tipus de sòl tant en el municipi del Papiol com també en poblacions veïnes,
ja que el Polígon Papiol Sud està pràcticament esgotat i en general en el poble i la comarca hi ha un
dèficit de sòl industrial per acollir les petites indústries que hi ha al poble dins el nucli urbà i al mateix
temps donar oportunitat a les indústries presents dins el poble a anar a un sòl industrial tal i com
correspon. També es preveu proposar un canvi d’ús dels terrenys on actualment s’hi desenvolupen
activitats industrials extractives convertint-los sòl urbanitzable d’ús industrial i en zones verdes.
L’àmbit del present projecte tindria una superfície d'unes 12,69 Ha i es troba situat al sud del nucli del
Papiol, i seria una continuació cap el sud-oest del polígon industrial Papiol Sud i que té l’autopista B-23
com a límit de ponent així com el terme municipal de Molins de Rei i que afecta una part de la muntanya
del Baró que forma part del Parc natural de Collserola.
Actualment dins dels límits del sector hi ha una antiga activitat extractiva però a dia d’avui encara amb
activitat no com extractiva sinó com a zona de trituració i preparació de material i la resta correspon,
sobre tot a la part baixa de la muntanya del Baró que toca a l’actual polígon industrial i que correspon
a un bosc de pins com a habitat dominant
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1.2. Antecedents
La necessitat i demanda de nou sòl industrial en el nucli de Papiol, junt amb la pretensió, per part de
l’Ajuntament, de resoldre situacions consolidades amb les corresponents autoritzacions administratives,
d’activitat industrial minera extractiva en sòl no urbanitzable, va determinar la redacció de la
MODIFICACIÓ DEL P.G.M. C78 “SECTOR INDUSTRIAL SUD-LES ESCLETXES” per part de
l’Ajuntament de Papiol, que va ser aprovada definitivament per acord del Govern de la Generalitat de
data 28 de març de 2006, publicat al DOGC el 23 d’octubre de 2006.
En data 22 de maig de 2019 es presentà a l'Ajuntament l'Avanç de Pla, registre d'entrada núm. 2.502
sol·licitant la seva tramitació en desplegament de les previsions del planejament general.
S'emeté l'informe tècnic núm 227_19 FAVORABLE, amb caràcter vinculant segons l’article 34 de les
ordenances específiques subàmbit 2. Industrial Sud, de la Modificació Puntual del P.G.M C78 sector
industrial Sud – les Escletxes, indicant que la documentació de l’Avanç és correcta segons les
determinacions de la Modificació i havent d’adaptar per a l’aprovació inicial del Pla Parcial una sèrie
d'esmenes.
Acompanyant el present document ambiental es tramita el present Pla Parcial Urbanístic incorporant
les esmenes apuntades. Aquest document té per objecte definir el desenvolupament del sector
industrial de la MPGM Sector Industrial Sud de sòl urbanitzable delimitat.
Pel que fa a la tramitació ambiental es va sol·licitar amb anterioritat a l'òrgan ambiental l'emissió del
document de referència per determinar, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental, o en tot cas si el
pla està subjecte a avaluació ambiental.
En resolució de la directora dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, de data
8 d'abril de 2009, Catalina Victor y Molné, a partir de l'informe per part de la Tècnica de l'Oficina
Territorial d'Avaluació Ambiental, Maria Mir Acebrón, i amb el vist i plau de la Responsable de l'Oficina
Territorial d'Avaluació Ambiental, Laura Fonts Torres:
- determina que el Pla parcial urbanístic d'ampliació del polígon Industrial Sud no s'ha de
sotmetre a avaluació ambiental
- indica a l'Ajuntament que caldrà sol·licitar informe als Serveis Territorials com a organisme
ambiental afectat per raó de les seves competències sectorials un cop aprovat inicialment el Pla i
simultàniament al tràmit d'informació pública, en el qual s'hauran d'incorporar les consideracions
efectuades en l'apartat de consideracions ambientals de l'informe que s'adjunta.
Donat que amb posterioritat a aquesta resolució es produí la Declaració del Parc Natural de la Serra de
Collserola, Decret 146/2010 de 19 d’octubre, es veié convenient tornar a fer la consulta a l'òrgan
ambiental.
En data 6 de febrer de 2012, des de l’Oficina territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat, en
escrit de Maria Mir Acebrón es considerà que calia mantenir el sentit de la resolució dictada per la
Directora dels Serveis Territorials de no sotmetre el pla a avaluació ambiental. El pla s'adequarà a la
presència del Parc Natural, adoptant les mesures preventives i correctores que siguin necessàries.
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Des de l'Ajuntament es demana en l'Apartat 0.1 de l'informe tècnic núm 227_19 citat a l'inici que
"S’haurà de tornar a consultar si la resolució de la directora des Serveis Territorials de Medi Ambient i
Habitatge a Barcelona, de data 08 d’abril de 2009, a partir de l’informe per part de l’Oficina tècnica de
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, continua sent plenament vigent".
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En data 10 de Juny de 2.020 es fa la consulta per correu electrònic a l'OTAAA dels serveis territorials
de Barcelona del departament de Territori i Sostenibilitat, concretament a la tècnica Maria Mir Acebrón.
En data 22 de Juny del 2.020 es va donar resposta, per correu electrònic a la consulta i es diu:
Després d’haver consultat el cas amb la cap de l’oficina, considerem que, en el context actual, el Pla
Parcial d’ampliació del polígon Sud del Papiol ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica
ordinària.
Malgrat els antecedents del sector, cal tenir en compte que, amb posterioritat a la resolució de la
directora dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, la delimitació del Parc
natural de Collserola va incorporar el sistema d’espais lliures i part de les zones d’aprofitament previstes
dins l’àmbit de l’espai natural protegit. En conseqüència, és palès que el desenvolupament de la
proposta pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, s’ha de sotmetre a una avaluació
estratègica ordinària.
Seguint el procés per a la tramitació d’una avaluació ambiental ordinària, en data Agost 2020 es redacta
el Document Inicial Estratègic juntament amb el corresponen document urbanístic.
-

-

En data 24 de setembre de 2020 es dona entrada per part de l’ajuntament del Papiol de la
documentació esmentada a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) dels
Serveis Territorials de Barcelona
En data la OTAA i d’acord amb la legislació ambiental vigent redacta el corresponen
document d’abast de referencia OTAABA20200094 (DA 139-20)

La OTAA va fer les corresponents consultes abans de redactar el document d’abast i concretament es
van rebre respostes de:
-

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (16 d’octubre de 2020)
Agència Catalana de l’Aigua (19 d’octubre de 2020)
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona (21 d’octubre de 2020)
Autoritat del Transport Metropolità (29 d’octubre de 2020)
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2 de novembre de 2020)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (25 de novembre de 2020)
Direcció General de Desenvolupament Rural (30 de novembre de 2020)
Agència de Residus de Catalunya (11 de febrer de 2021)
Secció de Biodiversitat i Medi Natural (18 de febrer de 2021)

També es va sol·licitar l’emissió d’un informe urbanístic i territorial als Serveis de Secretaria de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona que es va redactar en la sessió
de data 21 de desembre de 2020.
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Després de les consultes portades a terme per part de la OTAA dels Serveis Territorials de Barcelona
i en data 2 de març de 2021va redactar el Document d’Abast de l’Estudi Ambiental Estratègic de l’Avanç
del Pla parcial Urbanístic del subàmbit 2, sector industrial Sud, al terme municipal del Papiol, amb
número d’expedient OTAABA20200094 (DA 139-20) redactat d’acord amb el que determina l’article
115, apartat a) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol,
d’aplicació, segons la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer.
El document d’abast té per objectiu determinar l’amplitud i el nivell de detall que ha de tenir el
corresponent estudi ambiental estratègic (EAE), que ha de donar resposta al que estableixen l’article
20 i l’annex IV de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Després d’haver rebut el Document d’abast es redacta el corresponen Estudi Ambiental Estratègic que
tindrà el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
modificada des de fa poc per la Llei 9/2018 de 5 de desembre per la qual es modifica la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim
del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.
La informació que ha de contenir l’estudi ambiental estratègic que preveu l’article 20 ha de ser, com a
mínim, la següent:
1. Un esbós del contingut, els objectius principals del pla o programa i les relacions amb altres plans
i programes pertinents;
2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas
de no-aplicació del pla o programa;
3. Les característiques mediambientals de les zones que puguin estar afectades de manera
significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del pla
o programa;
4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent-hi
en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d’especial importància mediambiental, com
les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies
protegides i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000;
5. Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional
que tinguin relació amb el pla o programa i la manera com aquests objectius i qualsevol aspecte
mediambiental s’han tingut en compte durant la seva elaboració;
6. Els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la
població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la incidència en
el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada del rastre de carboni associada al pla o
programa, els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors.
Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg
termini, permanents i temporals, positius i negatius;
7. Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, compensar
qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, incloent-hi
aquelles per mitigar-ne la incidència sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació a aquest;
8. Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes i una descripció de la manera
com es va fer l’avaluació, incloses les dificultats, com ara deficiències tècniques o falta de coneixements
i experiència que es puguin haver trobat a l’hora de recollir la informació requerida;
9. Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures previstes per al
seguiment;
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10. Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents.
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D’acord amb tot l’anterior es redacta el present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) per acompanyar el
Pla Parcial Urbanístic Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector industrial Sud. El Papiol per una futura
ampliació del polígon industrial.
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1.3/ Objectius
L’objectiu de l’actuació és desenvolupar un sector de sòl industrial urbanitzat en condicions, per tal de
crear una àrea industrial, en continuïtat amb la ja existent, que afavoreixi la implantació de nova
indústria dins del terme municipal del Papiol.
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Els criteris generals de l’ordenació són:
1. Restauració paisatgística de les activitats extractives pròximes a zones urbanes.
La superfície afectada per les activitats extractives dins de l'àmbit de la modificació del Pla general és
de 69.369 m2.
2. Valoració del paisatge.
La peculiar situació del nucli urbà del Papiol, a la perifèria del Parc natural de Collserola, obliga a valorar
les implicacions derivades de qualsevol intervenció que s’hi faci. El Pla parcial proposa diverses
mesures en relació al Parc de Collserola com ara potenciar-ne la xarxa de camins per tal de garantir el
manteniment i control de les zones de bosc, establir zones de protecció que possibilitin la preservació
de les espècies d’aquest indret i evitin les situacions de degradació dels espais intersticials.
En aquest sentit, el present Pla parcial planteja una intervenció en el paisatge encaminada a reconèixer
la línia de turons que envolta el nucli del Papiol amb la seqüència de tàlvegs i carenes que defineixen
la topografia i l'estructura de desguàs d'aquesta, determina unes cotes límit d'intervenció definida per
un camí de circumval·lació que identificarà els límits de creixement.
A més, la xarxa de camins perimetrals i espai verd de restauració se circumscriu amb el document que
s'està formalitzant a instàncies municipals, de connexió territorial entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, configurant les vores urbanes del nucli del Papiol.
3. Urbanització racional dels vials
Part de les naus que es proposen donen front al Carrer Salvador Espriu, que és urbanitzat. La
localització dels terrenys al llarg del vial, en contacte amb un sector industrial ja consolidat, afavoreix la
concentració d’indústries, aconseguint així la màxima coherència urbanística i territorial.
4. Obtenció de sòl per a equipament públic.
Les zones d’ús públic –zones verdes i dotacions- acompliran, amb escreix, les determinacions quant a
superfície i característiques que assenyalen les prescripcions legals en matèria urbanística.
5. Xarxa d'espais lliures
Les zones verdes proposades s'emmarquen en la xarxa d'espais lliures units mitjançant els itineraris
que es valoritzen en el document de Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat
entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del
Papiol.

7

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 9 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

D'acord amb el model estratègic d'espais públics definit es potencia la funció qualitativa (social,
d’accessibilitat, de connectivitat, etc) de les reserves d’espais lliures tenint en compte la seva posició,
dimensió, i topografia, com a espais d’estada i descans, espais de joc, espais connectors, etc, valorant
les seves qualitats i ubicació.
Amb aquest objecte es qualifiquen noves zones verdes en sòl no urbanitzable per a completar la
configuració de les vores urbanes de transició entre el sòl industrial i el Parc de Collserola establint una
sèrie de criteris i funcionalitats pròpies dels espais de contacte.
6. Respondre a la demanda de sòl industrial
Cal assenyalar la necessitat de dotar de nou sòl industrial al municipi del Papiol.
El polígon industrial existent, Papiol sud, té executada la pràctica totalitat del sòl qualificat d’industrial,
clau 22a. Això vol dir que no hi ha possibilitat de desenvolupar noves implantacions. Aquest fet, junt
amb que no s’han generat expectatives de creixement degut a motius topogràfics, ha desembocat en
la consolidació de zones industrials fora d’ordenació i en situacions molt precàries en quant a serveis i
infraestructures.
La creació d’aquest nou sòl industrial, que permet la implantació de noves indústries en el municipi del
Papiol, hauria de servir, també, per resoldre situacions de zones degradades o sotmeses a tensions
derivades de la seva situació. Permetrà l’establiment d’un ampli ventall d’indústries en el terme
municipal del Papiol en connexió amb la zona existent.
L'objectiu és satisfer la necessitat i demanda de nou sòl industrial en el terme de Papiol, i d’una manera
genèrica ampliar l'oferta de sòl industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de l’actuació
és el de desenvolupar un sector de sòl industrial urbanitzat en condicions, per tal de crear una àrea
industrial, en continuïtat i com a compleció de la ja existent, que afavoreixi la implantació de nova
indústria dins del terme municipal del Papiol.
La proposta tracta de planificar el desenvolupament territorial tenint present la importància del sòl
industrial com a actiu estratègic del municipi, a més dels valors propis dels espais oberts.
7. Mínim impacte de la mobilitat generada
La implantació suposarà un limitat impacte des del punt de vista de la mobilitat que es generi, tenint en
compte, precisament, la urbanització consolidada de l’entorn industrial.
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2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.1. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
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1. Situació geogràfica
El Papiol és un municipi de la comarca del Baix Llobregat, que s'estén entre els darrers contraforts de
la serra de Collserola, el riu Llobregat i la riera de Rubí. La major part del terme és accidentat, amb el
punt més alt al cim Puig Madrona, de 336 m, i una gran part forma part del parc de Collserola.
El seu terme municipal té una extensió de 8,83 km2. El poble es va formar sobre un turó de 160 m
d'altura al voltant del castell, que es troba documentat des del 1115. El seu casc urbà està situat a 135
m d'altitud, sota el puig del Castell del Papiol. El municipi està delimitat clarament pel riu Llobregat a
l’oest, i la serra de Collserola ocupant bona part del termenal. El relleu és bastant irregular, muntanyós,
amb forts pendents. El municipi és drenat per diversos torrents tributaris del Llobregat, la riera de Rubí
i la riera de Vallvidrera.
La població actual és de 4.172 habitants (cens del 2020), per tant amb una densitat de població de
468,76 hab/km2, concentrada bàsicament en el nucli, amb alguns veïnats com la caseria del Papiol de
Baix, la de can Puig, el barri de Puigmadrona i les casetes del Pi del Balç.
El terme municipal del Papiol limita:
-

A l’est
Al nord
Al sud
A l’oest

amb Valldoreix i Molins de Rei
amb Valldoreix i la Serra de Roques Blanques
amb Molins de Rei
amb Pallejà i Castellbisbal i també amb el riu Llobregat i la riera de Rubí

El terme municipal comprèn, a més de la vila del Papiol, que n'és el cap, la caseria del Papiol de Baix,
la de Can Puig, el barri de Puigmadrona (del decenni de 1960) i el del Pi del Balç, emplaçades sota
aquest puig, prop del Llobregat.
El poble començà a créixer en el vessant del castell del Papiol, protegit per aquest, amb un relleu
accidentat i aquesta és la causa dels seus característics carrers de baixades pronunciades. Durant el
segle XX s’ha començat a ocupar la part més occidental, que dóna al riu Llobregat. Dins el terme no hi
ha moltes urbanitzacions, sinó petits barris o veïnats, i un esplet de masies, repartides pel terme, com
poden ser can Mas, can Perera o can Esteve de la Font.
Per ponent del municipi, paral·lela al Llobregat, passa l’autopista B-23 que prové de Barcelona, la qual,
al NW del nucli urbà, enllaça amb l’autopista AP-7 en direcció a la Jonquera. Gairebé paral·lela a
l’autopista B-23, hi ha la carretera comarcal C-1413 que des de Molins de Rei porta a Caldes de
Montbui, per Rubí i Sabadell. A la part de sota de la vila es troba un baixador del ferrocarril de Barcelona
a Tarragona.

2. Descripció de la zona del projecte:
La zona del projecte es localitza a uns 1.000 metres de distància al sud del nucli urbà del Papiol, i a
continuació de l’extrem sud-oest del polígon industrial Papiol Sud, molt a prop del terme municipal de
Molins de Rei (de fet, el límit sud correspon ja amb aquest municipi).
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Correspon a un espai de forma irregular, mes aviat rectangular, amb una llargada d’uns 650 metres
seguint el traçat del carrer Salvador Espriu i un relleu accidentat ja que afecta en part a la muntanya
del Baró (amb una cota màxima de 114 metres), i també tota l’extensió de l’activitat extractiva d’argiles
ja clausurada com extractiva però amb activitat de trituració d’argiles.
El projecte correspondria a una ampliació del polígon industrial cap el sud, però molt condicionat pel fet
que es troba a tocar el Parc Natural de Collserola. La proposta d’ampliació del polígon inclouria els
terrenys que a dia d’avui ocupa l’antiga extractiva (extrem sud-est) i la part forestal que trobem just al
darrera del carrer Salvador Espriu. Amb aquesta ampliació, tot el sector industrial quedaria molt ben
delimitat, amb l’autopista B-23 a l’oest i el terme municipal de Molins de Rei al sud, aprofitant l’ample
espai que hi ha en la zona de la pedrera i darrera el carrer.
La zona del projecte, que forma part de la proposta d’ampliació del polígon industrial Sud, Subàmbit 2
i que ocupa una superfície de 192.584 m2 dels quals en el present pla parcial (22b) es desenvolupen
un total de 126.867 m2. i una part del mateix, concretament l’extrem sud-oest està inclòs dins dels límits
del Parc Natural de Collserola, a on hi trobem un entorn forestal de pineda de pi blanc i un relleu
accidentat corresponent a la part baixa de la muntanya del Baró.
Els límits del projecte són:





Al nord, el polígon industrial Papiol Sud
Al sud, amb el terme municipal de Molins de Rei
A l’est, amb espais agrícoles i forestals al peu de la serra de Collserola
A l’oest, part de la muntanya del Baró, i l’autopista A-2

L’accés es fa des de la C-1413a, agafant el carrer que porta al nucli del Papiol. Després de passar per
sota la B-23, cal agafar el primer carrer a mà dreta i entres al polígon industrial. Seguint recte arribes al
carrer Indústria i, al final d’aquest carrer, hi ha una rotonda final sense sortida. A través d’aquesta
rotonda es dóna accés a l’activitat extractiva i, per tant, també a la zona del projecte.
Les coordenades UTM ETRS 89 dels extrems de l’àmbit són:

Vèrtex nord-est
Cruïlla carrer Grandos i Salvador Espriu
Vèrtex nord-oest
Pas inferior sota la carretera C-1413
Vèrtex sud
Extractiva
Vèrtex sud-oest
Muntanya del Baró a tocar carretera C-1413

X

Y

Z

417.175

4.568.990

41

416.930

4.586.965

41

417.425

4.586.550

71

416.990

4.586.730

55

A dia d’avui dins de la zona del projecte hi trobem:
A l’est una activitat extractiva d’argiles ja clausura a on hi ha un molí triturador d’argiles i encara
hi ha activitat industrial. (69.369 m2). (1)
A l’extrem del carrer Salvador Espriu una edificació industrial i esplanada d’estacionament de
camions. (5.335 m2) (2)
A l’extrem sud-oest els primers contraforts de la muntanya del Baró (3)
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2

3

1

L’àrea inclosa dins la zona del projecte es troba inclosa, en el seu extrem de ponent (Muntanya del Baró),
dins dels límits de la Xarxa Natura 2.000 de la Serra de Collserola i també del Parc natural de la Serra
de Collserola i també forma part dels Espais d’Interès Natural

3. Relleu
El Papiol és un municipi amb un relleu molt accidentat, no per les seves grans alçades, però si amb
molts desnivells, turons, valls encaixades, degut a la presència de la serra de Collserola, que ocupa la
major part del terme, i a la plana del riu Llobregat. El nord i est del terme hi ha la serra de Roques
Blanques (198 metres d’altitud), el Puig Madrona (336 metres), el Puig del Rossinyol (256 metres) i la
serra d’en Rabassa formant part de la Serra de Collserola. Es tracta d’un terreny clarament forestal,
amb diversos cursos fluvials curts que desguassen a la riera de Rubí. Al centre i sud, les alçades van
disminuint, fins arribar a la muntanya del Baró (114 metres), límit sud del terme, molt a prop del riu
Llobregat, que el separa per un fort desnivell de més de 50 metres on també hi passa l’autopista B-23.
Destacar la presència de la serra de Collserola i el Parc de Collserola a l’est del terme municipal.
El Papiol es troba a l’esquerra de la confluència de la Riera de Rubí amb el Llobregat, sota els
contraforts de la serra de Collserola (Puig Madrona, 336 m). El turó del poble domina la vall del Llobregat
a la seva riba oriental, amb una altitud petita (135 m) i mostrant en planta una característica forma
sigmoidal.
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La zona del projecte presenta un relleu molt irregular i modificat, sobre tot en el seu extrem est que
correspon a l’antiga extractiva d’argiles a on hi ha parets altes per l’excavació portada a terme dècades
enrere, i el punt més baix correspon al punt a on hi ha el cobert amb el molí triturador (cota 55), mentre
que les zones perimetrals de l’extractiva més altes es troben a la cota 70. Així mateix, la part del darrera
del polígon industrial es troba a la part més baixa a la cota 41 (pàrquing de camions) i d’aquí va pujant
cap a la muntanya del Baró fins arribar a l’entorn de la cota 100.

Imatge del perfil de la zona del projecte des de l’extrem nord-oest (carrer Salvador Espriu) a extrem sud-est
(extractiva) (Font ICGC)

4. Geologia
La zona del Papiol s'englobaria dins de la Depressió Prelitoral: aquesta unitat integraria els terrenys
compresos entre les poblacions de Castellví de Rosanes, Martorell i El Papiol, al sud, i Esparreguera i
Olesa de Montserrat, al nord. Els materials pertanyen majoritàriament al Miocè (argiles, gresos i
conglomerats) i en menor mesura al quaternari (terrasses del Llobregat i travertins (sobretot a l’entorn
d’Esparreguera). Concretament El Papiol es troba situat en el marge meridional de la conca neògena
del Vallès-Penedès. Aquesta conca es troba limitada per falles normals d’orientació ENE-WSW.
Les vessants septentrional i meridional del turó estan tallades per torrenteres que drenen cap el
Llobregat. Les vessants mostren pendents bastant acusades, fet que ha donat lloc amb freqüència a
processos de reptació (creep) El turó mostra en la seva part central i en el seu extrem oriental unes
petites cingleres d’escarpaments verticals o quasi verticals, mentre que el pendent és clarament més
suau a d’altres sectors, encara que força acusat. Aquestes modestes cingleres o ressalts corresponen
al contrast litològic entre materials més fàcilment erosionables (argiles en general) i d’altres més durs i
que tenen tendència a ser erosionats en forma de blocs (les calcàries esculloses), provocant
despreniments i bolcades.
La zona del projecte es pot classificar geològicament en dues àrees: les zones més enlairades com
seria la muntanya del Baró, amb materials antics del Paleozoic, i les parts mes baixes amb materials
moderns del Cenozoic. De fet, els materials que se situen a cotes més baixes són en realitat
meteoritzacions del material paleozoic, que s’han anat acumulant.
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Les diverses tipologies de materials que trobem en l’àmbit d’estudi són:
Qg: Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles. Aquesta unitat
agrupa els materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials)
recolzats als relleus principals i que formen acumulacions importants. La seva composició litològica
depèn de la del relleu associat. S'atribueixen majoritàriament al Plistocè.
•
Capl: pissarres, lidites i calcàries, d’origen marí, del Tournaisià superior-Viseà inferiorCarbonífer, del Paleozoic. Aquests materials es troben d’una manera residual a la muntanya del Baró,
al voltant del Pi del Balç on hi ha afloraments puntuals de blocs calcaris.
•
Sf: pissarres ampelítiques que alternen amb bancs de quarsites i lidites. El sostre presenta
abundants intercalacions calcàries. Són materials del Silurià (Paleozoic). A la zona d’estudi, s’ubiquen
a les parts altes de la Muntanya del Baró.
•
NMc: conglomerats massius fortament cimentats, amb esporàdiques intercalacions de gresos
i margues. Són materials del Neogen (Cenozoic), i situats a la part baixa de la Muntanya del Baró en
contacte amb el polígon industrial.
•
NPa: argiles blaves molt plàstiques, localment grises, amb abundants restes de fauna, del
Neogen (Cenozoic). Se situen en una franja estreta al centre de l’àmbit, i són els materials explotats
en l'extractiva.
•
NPs: sorres, graves, conglomerats i argiles amb fauna marina, amb diferents subunitats segons
el predomini de les sorres i les graves. Aquest tipus de materials se situen a l’extrem nord del projecte.
A continuació es mostra una imatge de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de la geologia de
la zona del projecte.
Zona projecte

Geologia de l’entorn de la zona del projecte (Font ICGC)
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A destacar l’interès econòmic i industrial que tenen els sòls de tipus argilós fet que comporta la gran
explotació que hi ha dels mateixos en aquestes contrades properes al Llobregat i la zona del projecte
n'és un clar exemple.

Escletxes del Papiol a l’entorn de l’antiga extractiva a l’extrem sud-est del projecte

Aflorament de pissarres en l’extrem oest del sector

Pel que fa a espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones) o elements del patrimoni
paleontològic, tota la zona del projecte es troba inclòs a la Geozona 338 “Escletxes del Papiol-Can
Puig”, tal i com consta delimitada a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya del Departament
de Territori i Sostenibilitat, la qual fonamenta la seva delimitació per la presència de formacions
sedimentàris d'especial rellevància i, en concret a l'àmbit del Pla per la presència de restes
paleontològiques,
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Les Escletxes del Papiol-Can Puig”, es caracteritzen per presentar unes interessants formacions
sedimentàries d’especial rellevància. Inclou l’únic registre representatiu en el sector del Baix Llobregat,
de les successions marines esculloses coral·lines i algals del Miocè mitjà de la semiforme del VallèsPenedès. Aquest aflorament demostra el desenvolupament d’una organització seqüencial retrogradant
dels sistemes al·luvials miocens inferiors i mitjans i la posterior transgressió marina languiana.
Si fem referència al patrimoni paleontològic concretament s’afecten els jaciments paleontològics de
vertebrats del Miocè Inferior:
-

IPAP-13128 de Les Escletxes -1 Jaciment constituït per argiles vermelles d'origen
continental fluvial (Miocè inferior: Burdigalià), amb capes lenticulars de
conglomerats i sorres de gra medi a fi, i que estan per sota dels nivells marins
calcaris i de calcarenites que conformen Les Escletxes del Papiol (Miocè Mitjà).
IPAP-13129 de Can Cerdà – Can Canals Jaciment constituït per argiles vermelles
d'origen continental fluvial (Miocè Inferior: Burdigalià), amb capes lenticulars de
conglomerats i sorres de gra medi a fi. Conté nombrosos restes de mamífers (micro
i macro).
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Segons consulta de la cartografia de l’inventari del Patrimoni Arqueològic, arquitectònic i paleontològic
cap dels dos jaciments es troba dins de la zona del projecte, tot i que tot l’entorn del polígon es troba
dins una àrea d’expectatives paleontològiques anomenada Jaciment paleontològic del Papiol.
Zona projecte

Plànol del patrimoni paleontològic a l’entorn del Papiol (Font Geoportal del Patrimoni Cultural)

5. Edafologia
Els sòls predominants en la zona d’estudi corresponen a l’ordre dels Entisòls, que són sòls poc
evolucionats amb un nivell de meteorització molt baix i un desenvolupament dels horitzons escàs o
nul. Més concretament, s’engloben dins al subordre dels Orthents. Aquest ordre agrupa sòls poc
desenvolupats, amb horitzons edafogenètics d’alteració o concentració, però sense acumulacions o
materials translocats que no siguin de carbonats o sílice. Dins el subordre dels Orthents es tracta de
l’ordre dels Xerorthents/Xerumbrept i del subordre dels Xerorthents/Xerochrepts/Xerofluvent un sòl
al·luvial poc evolucionat i sense horitzons.
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Cal destacar la gran alteració i modificació del sòl que ha patit aquest entorn, sobretot en l’àmbit de
l’extractiva, ja que s’ha portat a terme una gran explotació dels recursos naturals al llarg de molts anys,
fet que ha modificat l’edafologia de l’entorn. També ho ha fet tota la construcció i expansió del polígon
industrial, de manera que en tota la zona del projecte la presència de sòls ben conservats i poc alterats
és baixa i és limita a l’entorn de les zones més accidentades i l’entorn de la Muntanya del Baró (extrem
de ponent), on els horitzons A i B estan poc desenvolupats per l’arrossegament que pateixen, degut al
seu relleu accidentat, però que sí, trobem en les zones més planeres amb un abona i estable estructura
edafològica.

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia)
Segons el document de l’Agència Catalana de l’Aigua “Masses d’aigua subterrània de Catalunya”, la
zona de projecte està dins la demarcació hidrogràfica de les Conques Internes de Catalunya i més
concretament correspon a la Massa número 38 “CUBETA DE SANT ANDREU I VALL BAIXA DEL
LLOBREGAT. Dins d’aquesta massa d’aigua, l’aqüífer situat sota la zona de projecte és l’aqüífer detrític
miocè del Vallès. És un tipus d’aqüífer confinat en el que la geologia principal la formen sorres i argiles,
material que li confereix la característica d’un aqüífer granular. La recàrrega es dóna de forma directa
quan plou sobre l’àrea aflorant de l’aqüífer i flux lateral del prelitoral i litoral. Els usos principals de
l’aigua subterrània són abastament i industrial.
L’aqüífer de la Cubeta de Sant Andreu és constitut per materials detrítics quaternaris associats a
l’evolució del riu Llobregat, que en el seu pas cap el mar ha aprofitat una important falla que talla la
Serralada Litoral. Aquests dipòsits al·luvials presenten una disposició en terrasses esglaonades, i es
distingeixen quatre nivells.
L’àmbit d’actuació es troba sobre un aqüífer aflorant codi 304I02, afectat per zones vulnerables segons
Decret 476/2004 i amb una litologia detrítica no al·luvial. Presenta un comportament hidràulic porós
amb règim semi confinat. Està inclòs parcialment en el decret d’aqüífers protegits 328/88, per connexió
amb l’aqüífer de la Vall baixa del Llobregat (codi 405A13). La zona del Pla es troba directament limitant
amb aquest aqüífer la massa associada del qual és la cubeta de Sant Andreu i Vall Baixa del Llobregat
(codi 38), i la seva zona de protecció de recàrrega (OBJECTIU: 6). Està format per graves, sorres i
argiles, amb un comportament porós en medi al·luvial i règim hidràulic lliure on els usos principals són
l’industrial i per a l’abastament humà. Es troba també parcialment inclòs al decret d’aqüífers protegits
328/88. Per aquest motiu, els lixiviats i residus que s’aboquen a les rieres en superfície o al sòl, poden
tindre repercussions importants sobre el medi donada la proximitat a la zona de recàrrega.
L’aqüífer situat sota la zona de projecte (Miocè del Vallès) no es troba afectat pel Decret 328/1988 d’11
d’octubre pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació
amb diversos aqüífers de Catalunya, per tant, no es tracta d’un aqüífer protegit.
El municipi del Papiol no es troba inclòs dins del Decret 476/2004, de 28 de desembre i posteriors
ampliacions del mateix, pel qual es designen zones vulnerables declarades i proposades vulnerables
de risc en relació amb la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts
agràries.
No consta cap zona humida rellevant, font ni ecosistema terrestre relacionats amb els sistemes d’aigües
subterrànies de la zona del projecte ni en el seu entorn proper.
7. Hidrologia
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El terme municipal del Papiol correspon a la conca hidrogràfica del riu Llobregat i es troba drenat per
diversos torrents tributaris del Llobregat, la riera de Rubí i la riera de Vallvidrera. El riu Llobregat, que
fa de límit sud-oest del municipi, però també hi trobem la riera de Rubí, que també fa de límit oest, i la
riera de Vallvidrera, aquests dos últims afluents del Llobregat.
El riu Llobregat, de 170 km de llargada, neix a les Fonts del Llobregat (Castellar de n’Hug), i desemboca
al delta del mateix nom. A la part baixa de la conca, els dos principals afluents pel marge esquerre són
la riera de Rubí i la riera de Vallvidrera o de la Rierada, que com hem esmentat tots dos passen pel
terme municipal del Papiol. El Llobregat se situa a una distància de 450 metres a l’oest del projecte, a
l’altre costat de la carretera B-23.
La riera de Rubí és una riera que neix al Vallès Occidental (concretament a Les Fonts, Terrassa), d’una
llargada de 13,5 km, i va rebent les aportacions de diverses rieres, fins desguassar al riu Llobregat (per
la riba esquerra), situant-se a uns 1.100 metres al nord-oest.
La conca de la riera de Vallvidrera (o de la Rierada) rega la part est i sud del terme, amb afluents com
la riera de Sant Bartomeu, torrent del Llop, etc. Aquesta riera neix als turons de can Pasqual, travessa
el Parc de Collserola i desemboca al marge esquerre del Llobregat dins del municipi de Molins de Rei.
Se situa a 450 metres al sud-est del projecte. Els torrents tributaris de la riera de Vallvidrera són el de
les Barreres i el de Ca n'Amigonet, tots dos paral·lels.
Altres cursos fluvials que drenen el terme municipal són:
- El torrent de la Font, sota Can Tintorer, corre prop de la font de les Tres Soques, també
destruïda
- El torrent de Batzacs, al Nord del terme municipal que rep el torrent de la Salut i el de la Font
de Ca n'Esteve.
- El torrent del Gavatx passa pel peu de la costa i es forma sota el camp de les Forques; sota
aquest camp hi ha l'erm del Gajo, a llevant del qual passa el camí que duia del Papiol a la Rierada.
Aquest torrent creua la zona del projecte per l'extrem est del sector.
- El torrent de les Argiles que abans abocava les seves aigües al torrent del Gavatx (dit també
del Peu de la Costa), prop del Molí de l’Argemí va desaparèixer fa uns anys. Aquest aiguabarreig va
ésser desplaçat més enrere en la construcció del ferrocarril i més tard per l’autopista i finalment va
desaparèixer amb la construcció d’un polígon industrial.
Si ens centrem a la zona del projecte no hi ha cap riu, riera o torrent que es pugui destacar, malgrat el
fort desnivell present. Això fa que les escorrenties es vagin escolant pendent avall fins arribar a petits
marges o fins al polígon industrial i allà canalitzar-se per la xarxa d’aigües pluvials o fins i tot cap el riu
Llobregat, proper al polígon (seguint el traçat de la BV-1466) hi ha el torrent de les Argiles, que es troba
canalitzat, ubicat a uns 350 metres al nord del projecte. Mirat al detall es pot interpretar que hi ha dins
l’àmbit del projecte dos petits escòrrecs, que no arriben ni a ser cursos fluvials, a la zona de la Muntanya
del Baró i que porten les aigües des de la muntanya cap al polígon existent a on es troben canalitzades
i soterrades.
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Cursos fluvials

Cursos fluvials presents dins el sector i que corresponen a petits còrrecs

8. Climatologia
El clima del Baix Llobregat és típicament mediterrani, de caràcter litoral, que presenta una gradació
climàtica de la costa cap a l’interior, ja que la influència del mar va disminuint. Per exemple, entre el
Pla de Barcelona i el monestir de Montserrat hi ha una diferència de gairebé 4 graus de mitjana. Pel
que fa a les precipitacions, estan al voltant dels 600 mm, més elevades com més al nord de la comarca.
El clima en el Papiol és càlid y suau. La temperatura mitja anual és de 16,2 °C. mentre que la
precipitació mitjana és de 599 mm a l’any. El juliol és el mes més càlid de l’any amb una temperatura
mitjana de 24.1 ° C. Per contra el mes més fred és el gener amb una temperatura mitjana de 9.2 °C.
La pluja en el Papiol cau sobre tot durant l’hivern mentre que l’estiu és molt sec i la pluja és escassa.
El mes més sec és el juliol amb 27 mm de pluja i el més amb més pluja és l’octubre amb una mitjana
de 83 mm.
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Pel que fa al Papiol, no es disposen de dades concretes del municipi, però el fet de situar-se amagat
de la influència de la Mediterrània fa que les temperatures siguin més extremes i amb més amplitud
tèrmica que bona part de la comarca. Pel que fa a les precipitacions, la presència de la serra de
Collserola, fa que les precipitacions siguin més elevades que no pas a la plana. La brisa de mar sol
arribar fins a mig matí al poble, però els vents dominants són els del NW amb una velocitat mitjana
inferior als 3 m/sg.
El climograma de temperatura i pluges del Papiol és:

9/ Relació amb espais especials de protecció
Part de la zona del projecte en el seu extrem de ponent es troba dins dels límits del Parc de la serra
de Collserola i que forma part dels Espais d’Interès Natural de la Serra de Collserola i també forma
part de la Xarxa Natura 2.000.
El Parc Natural de la Serra de Collserola es troba a la serra de Collserola, que forma part de la
Serralada Litoral, compresa entre els rius Besòs i Llobregat amb una superfície d'unes 11.000 ha.
Separa el pla de Barcelona de la depressió del Vallès. Gaudeix de protecció oficial des de1953 i l'any
2010 va ser declarat parc natural per la Generalitat de Catalunya. El parc es troba repartit en nou
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona a on s’inclou el terme municipal del Papiol.
Un dels seus valors diferencials és que forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona, on viuen més
de tres milions de persones repartides per un conjunt de grans municipis i Collserola és el pulmó
d'aquesta gran zona urbana, i per aquesta raó el seu valor ecològic és encara més important i és molt
important la seva protecció ja que aquesta àrea boscosa suporta una gran pressió urbanística.
Analitzant la vegetació, Collserola conté una àmplia mostra d'ambients naturals mediterranis, en els
que hi trobem predominantment boscos on dominen els boscos mixtos de pi i d'alzina i a les zones
humides i als barrancs hi ha boscos de ribera, menys nombrosos. En el sector de ponent a on es troba
la zona del projecte (sector de ponent) hi ha un domini de pinedes de pi blanc. Les àrees forestals
juntament amb diverses formacions de vegetació baixa, formen un mosaic que acull una variada fauna.
Hi són presents gairebé totes les espècies animals del bosc mediterrani. Aquesta diversitat és la
riquesa biològica de la serra.
Fins no fa massa la zona del projecte quedava exclosa dels límits del Parc, però amb l’ampliació de
límits que es va portar a terme fa un temps, la part baixa de la muntanya del Baró es va incloure dins
del mateix i això va afectar la zona del projecte.
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Límits del Parc de Collserola a l’entorn de la zona del projecte

Concretament l’àmbit d’actuació correspon a una zona de transició entre el sòl urbà del polígon
industrial Sud i l’espai protegit de la Serra de Collserola, identificat en el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) com Espai funcional
que es defineix com els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola
que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el
compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. Aquests espais
tenen una vinculació amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, prioritzant la connexió
de les infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, amb l’objectiu de potenciar la connectivitat
ecològica de la Serra de Collserola amb la resta d’espais naturals de l’entorn i evitar la fragmentació
interna en l’eix de la riera de Vallvidrera per tal de preservar la biodiversitat i maximitzar els serveis
ecosistèmics del Parc i reforçar els valors ecològics de la vora, atès que acaben condicionant la qualitat
ecològica interna del Parc.

Zona projecte

Zonificació a l’entorn del Parc de Collserola (font PPPNat)
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L’entorn de l’àrea del projecte inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 també està catalogat com Zona
d’especial Conservació (ZEC) de la Serra de Collserola.
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No hi trobem en aquest entorn cap àrea que estigui inclosa dins l’inventari de Zones humides de
Catalunya.

10/ Vegetació
La vegetació potencial de la zona correspon a alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum-ilicis), tot i que,
a dia d’avui, pràcticament no trobem cap senyal dels orígens, fora de les zones on comença a
desenvolupar-se el sotabosc, ja que les pinedes de pi blanc els han substituït totalment.
La vegetació dins l’àrea d’estudi està molt condicionada per la proximitat a zones urbanes industrials i
l’explotació de la pedrera, de manera que la vegetació present es troba en un grau de degradació
important, on les masses forestals han quedat aïllades a les zones de relleu més abrupte i punts
elevats. Al voltant de les àrees urbanitzades predominen els prats, les zones ermes corresponen a
antics camps de conreu i plantacions de fruiters abandonats, com a senyal de l’antiga activitat agrícola
que hi havia en les zones més planeres i fons de les valls, a dia d’avui ocupades pel polígon industrial.
En general, podem classificar la vegetació en tres tipologies:
1. Masses forestals:
Correspon a masses forestals de Pi blanc (Pinus halepensis) amb un sotabosc molt pobre, degut a la
gran explotació que han patit. Bona part són boscos replantats i, per tant, amb els peus alineats on,
degut a la gran densitat, pràcticament no hi ha sotabosc, fora d’algun llentiscle (Pistacia lentiscus) o
ginesta (Spartium junceum) en les parts perifèriques, a les zones mes denses hi trobem l’estepa (Cistus
monpeliensis) i el bruc boal (Erica arborea). Tot i que la successió natural d’aquest bosc seria precedit
per un alzinar, en les zones amb sotabosc més dens hi trobem rebrots alzines i roures en les zones
més ombrívoles, la qual cosa fa pensar que es tracta de boscos molt joves. Trobem aquesta comunitat
en tota la zona de la muntanya del Baró.
Correspon a l'hàbitat de Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles,
de terra baixa, amb codi 42ac, codi CORINE 42.8416*.
Les pinedes d’aquesta zona són classificades com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC): Pinedes
mediterrànies codi 9540.
Malgrat correspon a boscos que, botànicament, no tenen gran valor, la seva ubicació en un entorn molt
urbanitzat i on els boscos són escassos, fa que la seva protecció dins del parc natural de la Serra de
Collserola, tingui un especial interès, per a la conservació de la fauna i de la biodiversitat.
Les pinedes mediterrànies constem com element clau a la fitxa de prioritats de conservació per l’espai
natural de la Serra de Collserola.
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Pineda de pi blanc en el sector oest de la zona del projecte

2. Prats i terrenys erms o prats sabanoides d’abellatge (Hyparrhemia hirta)
Prats de més d’1m d’alçada, d’aspecte ufanós durant l’època plujosa i pallosos la resta de l’any.
Dominants per les tofes, d’un bru rogenc, de l’albellatge (tant la subespècie típica com la pubescens),
responsable de l’aspecte sabanoide del gramenet, les quals juntament amb altres plantes herbàcies
altes, com el fonoll, la ruda o el trèvol pudent, constitueixen un estrat herbaci superior. L’estrat inferior
està dominat pel llistó, tot i que encara queda força espai hàbil perquè hi germinin, a la primavera,
moltes plantes anuals. En conjunt, el recobriment vegetal és sempre al 75 % i sovint al 100 %. S’hi
poden fer, excepcionalment, algunes mates seròfiles, com la ginesta vera. En aquest entorn, en els
parts també hi ha molta presència de l’olivarda (Inula viscosa) sobre tot en els terrenys mes remoguts
Correspon a l’habitat Corine de 34.634 i no està catalogat com hàbitat d’interès comunitari, ja que
presenta molt poca riquesa florística i baix valor biogeogràfic.
Aquests terrenys els trobem principalment al sud-oest del polígon industrial, ocupant terrenys remoguts
de l’antiga zona d’extractiva i terres sobreposades.

Comunitat de ripoll i olivarda ocupant els terrenys alterats de l’antiga extractiva

3 Conreus abandonats:
A tot l’entorn de les zones urbanitzades i concretament en les terrasses que hi ha a l’extrem nord-oest
del polígon industrial, al peu de la muntanya del Baró, hi ha una franja de terreny de transició des de
l’àrea urbana fins a les pinedes i que correspon a terrasses d’antics camps de conreu abandonats des
de fa anys, presumiblement antigues plantacions d’oliveres, ara en procés de transició espontània cap
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a un cobriment vegetal més forestals com serien les pinedes i que poc a poc van quedant colonitzats
per la pineda de pi blanc i per això cada vegada hi ha mes presència de pins joves que troben un
terreny amb poca competència per a poder implantar-se i que a la llarga serà una continuació de la
massa forestal actual.
Correspon a l’hàbitat de conreus abandonats (codi 87a), espais amb aspecte de pastura, en general
poc ufanosa, i amb una incipient penetració d’espècies pioneres, principalment arbustives i ruderals i
que poc a poc es van colonitzant com a incipients boscos, és a dir, recuperant la seva tipologia original
com a pineda primer i possiblement a la llarga com a alzinars.
Es tracta d’àrees ocupades per vegetació pionera de significació molt diversa, i molt canviant en les
primeres fases d’abandonament dels conreus. Eventualment s’aprofiten per a pastura. Si no es
transformen en àrees urbanes, poden evolucionar i cobrir-se, amb el temps, de vegetació natural com
és el cas que ens ocupa.
En el nostre cas, a més dels peus joves de pi hi trobem un clar domini herbaci amb presència dominant
del llistó (Brachypodium retusum), tot i que també hi ha algun peu de ginesta (Spartium junceum) i
altres herbàcies com el fonoll (Foeniculum vulgare) i en els punts més ombrejats domini de la
romaguera (Rubus sp).

4. Pedrera:
Gran part del polígon industrial que es projecta se situarà a l’actual emplaçament de la pedrera. Aquí
pràcticament no hi trobem vegetació, únicament alguns peus de pi blanc que han pogut créixer
dispersos a les zones sense moviments de terres i vegetació ruderal oportunista, així com les canyes
(Arundo donax) i algun peu de pollancre en zones fondes on s’ha acumulat punts d’aigua.

Vegetació molt escassa a la zona de la pedrera.
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En tota la zona del projecte ni el seu entorn més proper hi ha presència d’arbres monumentals o
catalogats ni d’especial interès o que estiguin protegits ja sigui per la normativa autonòmica o municipal.
Podem concloure que dins el sector del projecte no hi ha presència de cap hàbitat protegit (Hàbitat
d’Interès Comunitari ja sigui de tipus Prioritari o No prioritari), ni tampoc hi ha peus arboris protegits a
nivell local o autonòmic, ni tampoc peus arboris singulars que destaquin o be per la seva mida o per ser
una espècie especialment interessant. Tot i així, la massa forestal que es troba a continuació de l'activitat
extractiva hi ha representats, tot i que amb un estat de conservació gens bo, entre altres raons per la
franja de protecció d'incendis obligada per la normativa, els hàbitats d'interès comunitari d'alzinars i
carrascars (codi 9340) i pinedes mediterrànies (codi 9540), tots dos catalogats com a No Prioritari.

Conreus abandonats

Pinedes mediterrànies

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Plànol d’habitats (Font Hipermapa de la Generalitat de Catalunya)

Pinedes mediterrànies

Plànol d’habitats d’interès comunitari (Font Hipermapa de la Generalitat de Catalunya)
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catalogats ni d’especial interès o que estiguin protegits ja sigui per la normativa autonòmica o municipal.
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11/ Fauna i població animal
La fauna de la zona tot i que en teoria podria tenir un cert interès, principalment per la proximitat a
Collserola, es troba molt condicionada ja que és un sector molt envoltat de zones ja urbanitzades, però
que es troba just a l’inici del Parc natural de la Serra de Collserola en el sector de la muntanya del Baró
i del cim del Pi del Balç i només cap a llevat s'obre cap el Parc Natural de Collserola.
Aquesta proximitat a Collserola, fa que en aquest petit reducte forestal per sobre del polígon industrial
del Papiol, tot i ser un entorn bastant alterat i amb una forta pressió antròpica, mantingui una certa
riquesa i diversitat d’espècies animals, fet confirmat els diversos rastres i senyals que s’han trobat
durant el treball de camp i l’habitual presència de caçadors en la zona.
La combinació d'ambients forestals amb altres ambients de caràcter més obert, prats i antics conreus,
ofereixen un ventall de recursos i possibilitats i permeten la presència d'espècies adaptades als
diferents ambients, malgrat que la manca d’espais agrícoles limita molt la tipologia de la fauna present
per falta de fons d’alimentació per determinats nivells de la cadena tròfica.
Les aus més característiques d’aquest entorn són més pròpies d’entorns forestals com la mallerenga
emplomallada (Parus cristatus) i la mallerenga carbonera (Parus major). A la zona d’estudi també hi
són freqüents el pit-roig (Erithacus rubecula), el bruel (Regulus ignigapillus), la merla (Turdus merula),
el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i, a l'època estival, el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli).
Poca presència de depredadors que és limita a l’ocasional a trobar-hi l’aligot (Buteo buteo) o el mussol
(Athene noctua)
Un dels mamífers més vinculat a les pinedes és l'esquirol (Sciurus vulgaris), però també hi són presents
altres rosegadors, com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i algun carnívor com la guineu (Vulpes
vulpes) o el senglar (Sus scrofa), destacant també la presència habitual del conill (Oryctolagus
cuniculus).
Les masses forestals presents tenen una especial importància com a la zona, ja que són el principal
refugi per a la fauna. Tot i trobar-se força aïllades, formen un corredor biològic que permet els
desplaçaments de la fauna des d’aquestes àrees de la Muntanya del Baró cap al Parc de Collserola,
que s’obre especialment cap a llevant de la zona d’estudi, i viceversa.
Tot i que es tracta de boscos que, botànicament, no tenen gran valor, la seva ubicació en un entorn
molt urbanitzat i on els boscos són escassos, fa que la seva protecció tingui un especial interès, per a
la conservació de la fauna i de la biodiversitat. El pas de l’autopista B-23 pel Papiol, per l’oest de la
zona d’estudi i amb un gran desnivell al marge amb la muntanya del Baró, fa que es tracti d’una barrera
infranquejable per la fauna. De manera que aquesta ha quedat reclosa als pocs espais no urbanitzats
que es mantenen entre el polígon industrial (nord), l’autopista B-23 (oest) i el polígon industrial Riera
del Molí de Molins de Rei (sud).
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Malgrat tot la tipologia de fauna present es pot identificar com a pròpia dels indrets alterats i que
suporten una forta pressió antròpica i per tant acostumades a la presència humana i a les activitats
industrials properes i l'habitual circulació de vehicles, sobre tot pesats, però la qualitat de la mateixa,
millor quan ens allunyem del polígon industrial i ens endinsem cap els boscos de la muntanya del Baró.
Algunes de les espècies esmentades estan incloses en el Catàleg d’espècies en règim de protecció
especial pel Decret legislatiu 2/2008 de la Llei de protecció dels animals. Destacaríem també tot i que
a l’entorn de l’àrea del projecte no hi trobem amplis espais oberts se sap de la presència a l’entorn
d’espècies tant interessants com el bitxac (Saxicola torquatus) o la merla blava (Monticola solitarius)
escasses en general dins el Zona d’Especial Conservació de la Serra de Collserola.
No està inclòs en cap àrea d’interès faunístic o florístic tot i que es troba a poc més de 300 metres de
la zona del riu Llobregat declarada com de protecció de les aus.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya tot aquesta àrea presenta un índex mitjà (entre 0,36 i 0,42)
de vulnerabilitat de l’avifauna a l’energia eòlica
12.- Connectivitat ecològica
S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos
territorials secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit comarcal, mentre que els secundaris actuen com
a element articulador de tota la xarxa, complementant o interconnectant els grans eixos definits
anteriorment. Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica
urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.
Com que la zona del projecte es troba just a l’inici del Parc Natural de Collserola, en el seu extrem
nord-oest, o fent de límit del mateix en l’entorn de l’antiga extractiva, la funció connectora de tot aquest
entorn és important i a més l’àmbit de l’actuació està inclòs en un sector catalogat com a connector
ecològic terrestre principal definit per aquest departament amb codi CTP087, que connecta les
Muntanyes de l’Ordal amb la Serra de Collserola. També forma part del connector fluvial principal
CFP004 del Llobregat, derivat de la seva localització entre la Serra de Collserola i aquest riu. A poc
més de 100 m de l’àmbit es troba un punt crític per la connectivitat ecològica (id 104) al km 13 de l’AP2
+ C35 km2 que afecta al connector fluvial CFP002 i terrestre CTP087 mencionat.
Concretament, aquest connector funcional és essencial per tal de mantenir la viabilitat de les
connexions ecològiques entre els hàbitats del sector de la muntanya del Baró (Pi del Balç) amb el
conjunt de pinedes mediterrànies del Parc Natural, tenint en compte també el fet que aquestes
connexions ja s’han vist afectades pel desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic del ‘sector industrial
Les Llicorelles’, a Molins de Rei, de manera que l’espai lliure entre els sectors inclosos en aquests dos
PPUs s’esdevé un coll d’ampolla crític pel sosteniment d’aquestes connexions ecològiques.
La manca de cursos fluvials dins el sector fa que tampoc hi trobem connectors fluvials, tot i que hi ha
algun petit barranc o torrent que baixa des de Collserola però perd tota la seva continuïtat quan arriba
a l'entorn del polígon industrial, però l’àmbit del projecte forma part del connector fluvial principal
CFP004 del Llobregat, derivat de la seva localització entre la Serra de Collserola i aquest riu.
Destacar també que a poc més de 100 m de l’àmbit es troba un punt crític per la connectivitat ecològica
(id 104) al km 13 de l’AP2 + C35 km2 que afecta al connector fluvial CFP002 i terrestre CTP087 que
connecta les Muntanyes de l’Ordal amb la Serra de Collserola
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Si en centrem a l’interior del sector, ja a dia d’avui la mobilitat de la fauna és molt baixa condicionada
per les limitacions i obstacles físics presents com és el polígon industrial al nord i a l’est i l’autovia B32 a ponent i amb un marge molt alt entre la mateixa i les àrees forestals de la muntanya del Baró fet
que comporta que sigui una limitació gran pel desplaçament de la fauna, tot i que si hi ha una bona
mobilitat dins de les masses forestals de la muntanya del Baró i pel darrera del polígon industrial i
l’antiga extractiva cap a l’est cap a on s’obre tot el Parc natural de Collserola, però per contra és molt
important com a corredor de fauna l’espai lliure que queda entre el sector industrial Sud del Papiol i el
sector de les Llicorelles a Molins de Rei.

Zona projecte

Connector Montanyes de
l’Ordal / Serra de Collserola

Connectors ecològics principals (Font Hipermapa)
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13.-Paisatge
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Segons el “Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona" el sector del polígon industrial
Sud en el terme municipal del Papiol, es troba dins de la unitat de paisatge de la Vall Baixa del Llobregat
i que correspon a la Vall del tram baix del Llobregat, encaixada entre les muntanyes predominantment
forestals de Collserola i Ordal. S’estén des del congost de Martorell fins que el riu Llobregat s’obre en
un ventall deltaic, a l’alçada de Sant Boi de Llobregat.
El riu Llobregat se situa al bell mig de la vall i està canalitzat per prevenir inundacions i permetre el pas
d’infraestructures diverses que en gran part es concentren aprofitant la seva vall.
La construcció de nombroses infraestructures lineals al fons de vall (autovies, tren d’alta velocitat,
conductes de gas, col·lector de salmorres, etc.) ha malmès molts camps i ha reduït força l’àmbit fluvial.
Els pobles, com és el cas del Papiol, es troben tradicionalment localitzats a la línia de contacte del pla
amb la muntanya, que han crescut cap amunt dels vessants i també han ocupat una important
superfície de la plana al·luvial, sobretot amb polígons industrials. Dos fronts urbans continus a cada
samontà, que pràcticament en la seva totalitat interrompen el contacte físic entre la vall i les muntanyes
del voltant.

Zona projecte

La zona en estudi s’ajusta bastant be a les característiques definides per aquesta unitat de paisatge,
tot i que es troba gaire en el límit amb la unitat de la Vall Baixa del Llobregat, ja que corresponen a un
entorn periurbà que es troba encerclat entre el polígon industrial Sud i l’autopista B-32, en un entorn
clarament alterat per actuacions que s'hi han portat a terme sobre tot per la proximitat al polígon i la
presència de l’antiga extractiva, amb unes parets molt verticals que són visibles des de lluny. Tot i així,
just a l'acabar el polígon i després d’una petita franja de transició comença la massa forestal que forma
part del parc de Collserola i que correspon al sector de la Muntanya del Baró. Tot i així és un paisatge
clarament influenciat per aquesta proximitat al polígon, fortament antropitzat i on destaca la presència
de l’esmentada activitat extractiva, que ha comportat una alteració total del paisatge d’aquest l’entorn.
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Un dels nombrosos valors paisatgístics i ambientals del poble del Papiol és la combinació d’horts,
terrasses, camps i vinyes que tradicionalment han envoltat el nucli urbà del poble. Malgrat les
transformacions urbanes durant tot el segle XX arreu, amb una important desenvolupament urbà i una
regressió de l’activitat rural, la presència d’horts de caràcter familiar i de caràcter professional aporta
diversos valors afegits al paisatge d’aquest entorn.
De manera global, el paisatge d’aquesta zona, com ja hem esmentat anteriorment, està molt influenciat
pel polígon industrial, i també pel corredor d’infraestructures a l’oest del sector. A l’extrem sud del
sector, a l’altre costat de la petita elevació que queda darrera de l’extractiva, també hi ha un altre gran
polígon industrial (de Molins de Rei, sector de les Llicorelles) que es va ampliant, acostant-se cada
vegada més amb el del Papiol tot i que no és visible des del mateix però encara queda una estreta
franja de pas entre els dos sectors industrials.
Com a punt a destacar pel paisatge dir que tot aquest polígon està exposat a la visual des del poble
del Papiol per l’exposició sud que presenta cap a la vall on es troba la zona industrial del poble. En
general, és una zona poc exposada, ja que es troba enclotada i com que té un relleu prou accidentat
ajuda a quedar amagada o dissimulada. Només està exposada cap al nord, cap al polígon i cap al nucli
de Papiol, on és visible però d’una manera molt difusa degut a la distància existent. Per altra banda,
aquesta àrea no és visible des de l’A-2, tot i que passa molt propera i en franges visuals molt puntuals
i concretes des de la C-1413 i l’accés al Papiol. No hi ha masses observatoris propers, i els pocs
presents corresponen a la gent que treballa al polígon, dels caçadors i de les que passegen per l’entorn.
Pel que fa a la qualitat del paisatge, ens trobem en un paisatge de qualitat mitjana amb un relleu
accidentat i orografia alterada, una vegetació i fauna poc interessant fora de la pineda de la Muntanya
del Baró (el Pi del Balç), un cert cromatisme per la diversitat dels espais forestals, herbassars, i el
sostre de les naus del polígon, amb poca diversitat, però totalment dominat per tot un conjunt
d’elements antròpics de manera que podem definir la qualitat del paisatge com a baixa.
Referent a la fragilitat de l’entorn i la capacitat d’absorbir el canvi proposat, cal esmentar que ens
trobem en dues situacions molt diferents, ja que en tota la zona de l’extractiva i en la part baixa més
propera el polígon, el canvi de paisatge previst és perfectament compatible (l’eliminació de l’extractiva
és una bona millora), però l’afectació de la poca superfície forestal present, sobretot quan pugem de
cota, amb moviments de terres significatius, resultaria un canvi poc assimilable, ja que són àrees molt
residuals de pineda litoral molt interessant dins el Parc de Collserola que caldria preservar.
Destacar el fons escènic que hi trobem, amb el poble del Papiol al fons en direcció nord i que apareix
per sobre dels taulats de les diverses naus industrials del polígon, que en general no són de gran
alçada.

Paisatge del sector des de l’extrem sud amb el poble del Papiol al fons
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La muntanya del Baró dins del parc de Collserola amb els herbassars a les cotes baixes i la pineda en les parts altes

14.- Agricultura i usos del sòl
Els usos del sòl del municipi del Papiol, en relació a la comarca del Baix Llobregat, segons dades del
CREAF (s’expressa en %) seria:

El Papiol
Baix
Llobregat

Superfície

Conreus

883
48.642

26,28
23,12

Bosc
dens

32,55
29,28

Bosc
clar

0,23
0,41

Matollar

7,25
19,95

Prats

5,88
2,38

Improductiu
natural

Improductiu
artificial

3,41
2,41

24,41
21,99

Tal i com es pot observar en el quadre anterior, en el terme municipal del Papiol hi ha tres tipologies
d’usos dominants, el conreu, el forestal i l’urbà-industrial (improductiu artificial), que ocupen un 82%
entre tots tres. Les masses forestals s’estenen bàsicament pel nord i est del municipi formant part del
Parc de Collserola mentre que les zones agrícoles es localitzen d’una manera dispersa pel terme, i el
nucli urbà del Papiol i el polígon industrial s’ubiquen a l’extrem sud a on trobem la zona del projecte
Un dels conreus que havien estat més importants per a l’economia del terme, la vinya, ha patit una
recessió, bé que encara es conrea. Els cirerers ocupen una bona part dels terrenys de secà i, a més,
hi ha ametllers, pomeres, presseguers i pereres, com també hortalisses a les poques hectàrees de
regadiu. Des de fa molts anys produeix planters d’hortalisses per a un ampli sector de la comarca. La
ramaderia, que en la dècada de 1960 va ser força important, darrerament ha perdut molta empenta.
Dins l’àrea metropolitana de Barcelona, el municipi i la vila del Papiol han estat afectats en les darreres
dècades per diverses actuacions que van afectar de manera molt significativa les terres de millor
qualitat per l’agricultura com va ser la construcció del Tercer Cinturó, l’enllaç el pas de les dues
autopistes, la canonada d’aigües residuals del municipi, la canonada d’aigua d’Abrera, diverses
canonades de gas natural, la canalització de les aigües residuals de la riera de Rubí i també la del riu
Anoia..., totes aquestes actuacions han fet perdre una superfície agrícola molt important de terres
conreables especialment.
En el cas de la zona del projecte, ens trobem amb un espai on es poden diferenciar clarament quatre
tipologies de sòl:
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- forestal
- prats i terrenys erms
- terrenys de l’activitat extractiva
- sòl urbà industrial
La zona forestal que, més o menys densa, s’estén en bona part de la franja de ponent del projecte,
sobretot fent com un cercle o anell envoltant les zones més properes al polígon i l’extractiva. Són boscos
de pi blanc sovint replantats que s’han explotat des de fa anys, i que actualment, pel fet de no treballarlos, en bona part presenten un sotabosc molt dens i difícilment penetrable. A l’extrem nord-est, al Turó
del Just, la massa forestal és molt menys densa, sense un sotabosc destacat, i on apareixen diverses
clapes de prats.
Quan des del bosc ens acostem al polígon industrial, comencen a aparèixer herbassars, zones de prats,
terrenys erms obtinguts per la desforestació o eliminació del bosc i antigues parcel·les o terrasses
agrícoles abandonades.
En canvi, a la part centre-sud del projecte s’hi trobem l’activitat extractiva “Ampliació Les Torrenteres
02”, d’una superfície aproximada de 94.050 m2. Aquesta zona està fortament alterada, amb diverses
terrasses i amb la presència d’una construcció, a on hi trobem una trituradora d’argiles i magatzem de
materials. Fonamentalment, serà la zona que patirà un canvi d’ús més important, ja que es proposa
clausurar la pedrera i convertir-ho en terreny d’ús industrial seguint la mateixa tipologia que el polígon
de l’entorn.
Dins la zona de previsible ampliació no hi ha cap habitatge ni construcció a dia d’avui habitada i només
hi trobem dues cases en total ruïna a l’entorn de la muntanya del Baró. A destacar la presència dins
de la zona del projecte de les naus per l’activitat de trituració de material i en l’extrem nord-oest com a
continuació del polígon de dues activitats totalment consolidades, fins a dia d’avui situades en sòl no
urbanitzable i que d’aquesta manera es regularitzaran

16.-Infraestructures
Infraestructures de la xarxa bàsica:
El municipi del Papiol, tot i trobar-se dins l’àrea metropolitana de Barcelona, i molt a prop de la B-23 i la
C-1413, únicament té una carretera per arribar al municipi, la carretera BV-1466, que de traçat molt curt,
s’inicia a la C-1413a a l’alçada de Molins de Rei, travessa la línia de tren i la B-23 i puja fins arribar al
nucli del Papiol on s’acaba. La B-23 i la C-1413a també transcorren dins del terme municipal, però pel
límit oest, sense cap mena d’incidència per a nivell municipal. Pel que fa al ferrocarril, la línia 4 de
rodalies, que uneix Barcelona amb Sant Vicenç de Calders, fa parada a l’estació del Papiol, poc abans
de la confluència de la riera de Rubí amb el Llobregat.
Entre les infraestructures importants que trobem en el terme municipal tenim que per ponent del municipi,
paral·lela al Llobregat, passa l’autopista B-32 que prové de Barcelona, la qual, al NW del nucli urbà,
enllaça amb l’autopista AP-7 en direcció a la Jonquera. Gairebé paral·lela a l’esmentada autopista hi ha
la carretera comarcal C-1413 que des de Molins de Rei porta a Caldes de Montbui, per Rubí i Sabadell.
Referent a l’accés ferroviari tenim que a la part de sota de la vila es troba un baixador del ferrocarril de
la línia Barcelona a Tarragona.
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A la zona del projecte, l’accés en vehicle es fa a partir de la C-1413 i d’aquesta s’agafa la BV-1466
d’accés al Papiol i en la primera rotonda cal girar a mà dreta per entrar al polígon industrial. Agafant el
carrer Indústria s’arriba a una rotonda sense sortida, on ens apareix el sector. A l’entorn de la pedrera,
hi ha diversos carrers asfaltats en mal estat, que s’havien fet servir per vehicles pesants per transportar
els materials, però es van abandonar i actualment estan en un estat molt deteriorat. A part d’aquestes
relíquies, hi ha un camí que passa per una casa abandonada i puja fins arribar al Pi del Balç. D’aquí en
surt un altre camí que careneja tota la muntanya del Baró.
Pel que fa als serveis, únicament hi ha diverses línies de mitja tensió que provenen del sud-est i sudoest del sector i en concret una travessa la muntanya del Baró, per la vessant est, i un ramal que baixa
d’aquesta línia cap al polígon.
L’abastament d’aigua del polígon es realitza a partir dels pous i dipòsits preexistents en les rodalies del
sector.
Destacar que dins el sector, fora dels vials del polígon industrial no hi ha cap més vial de circulació ni a
dia d’avui hi ha camins per a poder accedir fàcilment al sector de la muntanya del Baró. Sí que a l’interior
de la finca ocupada per l’antiga extractiva hi ha diversos vials oberts per la circulació de la maquinaria
per l’interior de la parceL3la però que no tenen continuïtat cap a l’interior de Collserola.

Corredor d’infraestructures a l’oest, i polígon industrial al fons, des de la part alta del sector des de la Muntanya

17.- Estructura socioeconòmica
El Papiol ha estat tradicionalment un municipi agrícola, malgrat el relleu muntanyós de bona part del
municipi. Això era aprofitat pel conreu de la vinya, d’arbres fruiters (cireres, ametllers), mentre que a
les zones més planeres s’hi conreava hortalisses. Un dels conreus que havien estat més importants
per a l’economia del terme, la vinya, ha patit una recessió, bé que encara es conrea de manera molt
puntual. Els cirerers ocupen una gran part dels terrenys de secà i, a més, hi ha ametllers, pomeres,
presseguers i pereres, com també hortalisses a les poques hectàrees de regadiu. Des de fa molts anys
produeix planters d’hortalisses per a un ampli sector de la comarca.

33

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 35 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

Pel que fa a la ramaderia, històricament havia tingut la seva importància, sobretot del sector porcí i oví,
que en la dècada de 1960 va ser força important, ha quedat reduïda a molts pocs caps ramaders manté
i només una explotació porcina.
La indústria, des del segle XIX, ha tingut un paper destacat, amb la presència d’un molí fariner, una
fàbrica de paper, etc. Aquesta concentració industrial al voltant del riu Llobregat va ser l’embrió principal
de la industrialització de la comarca, a inicis del segle XX. A mitjans del segle XX, es van anar instal·lant
més indústries, relacionades amb el paper, tèxtil, instal·lant-se al polígon situat al sud del nucli de
Papiol, anomenat posteriorment Papiol Sud. En arribar la crisi dels 80, els sectors tradicionals (paper,
tèxtil) van perdre molt de pes, però en canvi van aparèixer noves indústries, més petites, i més
diversificada (vidre, fusteria, sector farmacèutic, plàstics, etc.) que són el veritable pulmó del poble.
Si analitzem l’evolució de la població El Papiol, durant tota la primera meitat del segle XX la població
va mantenir-se al voltant dels 1.000 habitants. Durant la dècada de 1950 la població es va duplicar
(fins els 2.036) degut sobretot al creixement industrial i a l’arribada de la immigració. A partir d’aquí fins
a l’actualitat hi ha hagut un creixement constant, arribant els 3.000 habitants al voltant dels 80, fins els
3.781 habitants del 2007 i continua creixent fins el 4.172 del cens de l’any 2020.

18.- Patrimoni arqueològic i arquitectònic
El Papiol gaudeix d’un interessant Patrimoni cultural, tant pel que fa referència al patrimoni arqueològic
a on destacaríem els jaciments ibèrics de Puig Madrona (a l’extrem nord del terme) i les Argiles (a
l’extrem est), del segle V aC aproximadament. També hi ha vil·les romanes, com la de can Tintorer.
Pel que fa al patrimoni arquitectònic, dins el municipi del Papiol, destaca el Castell El Papiol, catalogat
com a BCIN, i esmentat ja el 1.116 i situat dins el nucli urbà i que va ser a partir d’aquest que va néixer
el poble. D’estil romànic, també hi ha diverses ampliacions gòtiques, i el seu estat actual és prou bo.
Un altre element a destacar és l’ermita de la Mare de Déu de la Salut, situat al sud del Puig Madrona,
d’estil romànic, data del segle IX-X. Dins del nucli hi ha diverses cases d’interès arquitectònic, com
poden ser cal Girona, la Casa Rectoral, can Bou entre d’altres.
Segons consulta realitzada en la base de dades del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, s’ha pogut validar que a la zona de projecte i en el seu entorn més proper no hi ha cap
element del patrimoni arquitectònic o arqueològic catalogat.
En el límit sud del sector, però sense veure’s afectat hi trobem el jaciment arqueològic de les Argiles
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Zona projecte

Plànol del patrimoni arqueològic i arquitectònic segons el geoportal del patrimoni cultural (Font ICGC)

19.- Qualitat de l’aire
La zona del projecte es troba englobada dins les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) en la zona 2 Vallès
- Baix Llobregat, caracteritzat per presentar àrees urbanes, suburbanes i rurals. Es tracta d’una plana
interior limitada a nord i sud per muntanyes. Es comunica amb el litoral a través de dos congosts (el
del Llobregat a Martorell i el del Besòs a Montcada). El règim de brises es veu pertorbat per les
muntanyes del litoral i fa que la seva situació dificulti les condicions de dispersió.
Concretament en el municipi del Papiol, segons les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) compta amb 1 activitat del tipus A i C i 7 del tipus B.
El tipus B (el majoritari al Papiol) correspon a centrals tèrmiques de potència total instal·lada inferior a
50 MW, pedreres (com és el cas que ens ocupa), foneries de ferro i acer de capacitat total inferior a 10
tones, escorxadors.
A dia d’avui, dins el nucli urbà del Papiol i és un problema que sovint apareix en molt de pobles i ciutats
del Baix Llobregat, el nivell de la qualitat de l’aire no es pot considerar com especialment bo i hi ha
diverses taules de treball implantades a la comarca per veure quines propostes de mesures correctores
es poden implantar per a millorar la qualitat de l’aire.
Concretament al Papiol un dels vectors més significatius és la presència de partícules en suspensió a
l’aire i que en bona part s’atribueixen a:
-La proximitat al polígon industrial de Castellbisbal amb presència de diverses activitats
potencialment contaminants. En aquest cas els vents dominants del nord-oest arrossegant part de les
partícules en suspensió generades pel polígon cap el poble
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- La presència del polígon industrial a la part baixa del poble, però com que està cap el sud del
nucli, els dominants allunyen les partícules de l’aire del poble.
- Les activitats de l’extractiva que hi ha el poble, per la tipologia dels vents dominants, també
poden anar en direcció al nucli urbà.
Per aquestes raons el Decret 226/2006, de 23 de maig, determina que el municipi del Papiol és inclòs
en la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, als efectes que preveu la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de protecció de l’ambient atmosfèric.
En la zona del projecte, per la proximitat del polígon industrial, pel fet d’estar prou enclotat, per la
presència d’activitat extractiva i de trituració d’argiles, així com pel fet que l’autopista B-23 i la carretera
C-1413 es troben molt properes, el nivell de qualitat d’aire és baix i només millora a mesura que pugem
de cota, en l’entorn de la Muntanya del Baró, per la bona renovació del mateix, ja que la situació
d’enclotament en què es troba la zona de projecte i el polígon industrial no ajuda a la dispersió de
contaminants atmosfèrics, pel fet que no hi ha una bona circulació i renovació d’aire.
Segons les darreres dades que es disposen de l’estació de control del Papiol, en els darrers anys que
es disposen dades, no s’arriba a superar els límits màxims establerts per la normativa vigent, però no
en queda lluny i tampoc s’ha pogut apreciar una millora en els darrers anys.
El municipi del Papiol està inclòs al Pla de protecció per la millora de la qualitat de l’aire en Zona de
protecció especial 2 del medi atmosfèric, restringint la contaminació per partícules, a un diàmetre inferior
a 10 micres. Aquesta contaminació és generada majoritàriament per la indústria (38%) i el transport
terrestre (46%) i donada la situació de l’àmbit, caldria fixar objectius per la reducció d’emissions en els
plans de mobilitat i en les noves activitats planejades.

36

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 38 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

20. Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

Zones de risc geològic
El Papiol s’assenta sobre terrenys on s’ha detectat, a través dels successius estudis de perillositat, un
considerable risc geològic, pels efectes dels moviments del subsòl. Observant el plànol d'identificació
de riscos geològics del Papiol tot el nucli residencial és sobre una gran "taca" amb risc geològic mig.
La zona industrial a sud descansa sobre risc mig i majoritàriament sobre risc baix.
La constatació d'aquest risc no porta a eliminar l’actuació edificatòria en el municipi sinó a concentrar
esforços en les mesures a adoptar en la construcció un cop realitzats els estudis geotècnics
corresponents de cada solar. S’adjunta en el plànol topogràfic la indicació del risc geològic per a cada
punt de l’àmbit, segons si hi ha un nivell alt, mig o baix de risc. Aquest indicador serà determinant en la
valoració de les alternatives.
La revisió efectuada al Sector de sòl urbanitzable industrial, degut a les modificacions antròpiques
efectuades en els darrers anys, ha comportat alguns canvis en la perillositat assignada en l’estudi
efectuat pel Servei Geològic de Catalunya l’any 1984. Aquestes modificacions han suposat un augment
del grau de perillositat a la zona corresponent a l’antiga extracció, de baix a mitjà, i una certa reducció
a l’extrem oriental nord, d’alt a mitjà.
Actualment, com que pràcticament no hi ha estructures vulnerables, i segons l’estudi efectuat pel Servei
Geològic de Catalunya l’any 2016 es detecta perillositat baixa en l'àmbit. Així, les propostes efectuades
que impliquen nous usos del sòl en àrees considerades de perillositat geològica mitjana o alta podrien
comportar un augment del risc, si no es prenen les mesures adequades, especialment a les zones
industrials.
Per altra banda, a les zones reservades per a verd públic i equipaments el risc continuaria sent baix,
sempre i quan no es realitzin edificacions o altres infraestructures. És per això que a les actuacions que
s’efectuïn a les àrees considerades de perillositat geològica mitjana o alta s’ha de tenir en compte dues
consideracions. D’una banda, que no modifiquin les condicions d’estabilitat actuals del terreny, en quant
a relacions hídriques i de càrregues i, si és possible, les millorin. I d’altra banda, que les actuacions
resultants no resultin afectades per possibles patologies del terreny.
Zones de perillositat alta A priori no són terrenys aptes per a la urbanització i és convenient restringir el
seu ús a activitats que no impliquin la instal·lació d’estructures vulnerables. En el cas que es plantegi
una actuació, cal que prèviament s’efectuïn estudis geològics-geotècnics de detall, que considerin una
anàlisi d’estabilitat del vessant i que determinin les mesures de protecció adequades.
Zones de perillositat mitjana Tot i que a priori poden ser terrenys aptes per a la urbanització, s’hauran
de fer estudis geològics-geotècnics de detall. En el cas dels sectors estudiats es recomana efectuar
estudis geotècnics que considerin les característiques dels desmunts, terraplenaments, talussos i
estructures d’acord amb les característiques del terreny i la possibilitat d’inestabilitats, i que determinin
si s’escau les mesures oportunes per evitar que les actuacions proposades puguin induir
inestabilitzacions del vessant.
Zones de perillositat molt baixa i/o baixa Són terrenys aptes per a la urbanització. En tot cas cal que
s’efectuïn informes geotècnics a les futures actuacions urbanístiques, els quals hauran d’adequar-se
en cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions.
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Les conclusions dels informes permeten individuar les principals causes del moviment del subsòl son:
la naturalesa del terreny, el pendent topogràfic, la infiltració d’aigües d’escolament superficial, les fuites
en les xarxes d’abastament d’aigües i clavegueram, i les càrregues permanents i transitòries sobre el
terreny.
La zona del projecte, com s’ha dit, presenta un relleu accidentat i agafant com a referència la cartografia
de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya podem veure com gaire be tot el sector es troba dins de
les àrees amb pendent superior al 20% i només queda fora de les mateixes l’esplanada a l’entorn de la
planta de trituració d’argiles de l’extrem sud així com la zona de prats a peu de la muntanya del Baró a
l’extrem nord-oest.
Quan analitzem altres paràmetres del risc geològic tenim que:
- Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), no hi
ha risc al no haver-hi presència de bloc o roques ja que correspon a uns terrenys o be d’argiles
(extrem sud) o pissarres compactes a l’entorn de la muntanya del Baró. Pels tipus de materials
geològics de la zona no hi ha presència de grans blocs de pedres, ja que els materials presents
en el sector són sobre tot terreny de quaternari.
- Si ens centrem en les possibles esllavissades, el risc tampoc és significatiu per la tipologia de
materials presents i que no es dona, ni s’ha donat fins ara, en els sectors a on hi ha pendents
més importants i verticals com seria el camí d’accés a la urbanització el Pi del Balç
- Analitzant els esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials, de la zona de
l’antiga extractiva hi ha mostres clares de l’erosió del terreny i el propi nom del sector “Les
Escletxes” confirma aquest risc.

Plànol de risc geològic de la zona del projecte
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Referent a l'inundabilitat de la zona d’estudi, d’acord amb les dades disponibles per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua, està situada fora del sector potencialment inundable del riu Llobregat i dels seus
afluents.
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ZONA DE PROJECTE

Zones potencialment inundables a l’entorn del riu Llobregat (font ACA)

-

Zones amb risc d’incendis forestals

Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, el terme municipal del Papiol presenta un
risc d’incendis alt o molt alt en el sector est (on hi ha la serra de Collserola) i en altres masses forestals
isolades com serien les mateixes de la muntanya del Baró a l’entorn de la zona del projecte, en el seu
extrem nord-oest a on hi trobem les masses forestals del Parc de Collserola. Per contra l’extrem sud,
a l’entorn de l’antiga extractiva, al no haver-hi presència de masses forestals, el risc es valora com a
moderat (a tocar les masses forestals) o baix.
La presència de les masses boscoses a l’entorn de l’àmbit del projecte, fan que es tracti d’una zona
amb elevat risc d’incendi forestal. El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, classifica el terme municipal del Papiol com a zona d’alt risc d’incendi
forestal; i que la totalitat de l’àmbit d’actuació es troba inclòs en el Perímetre de protecció prioritària per
a la prevenció d’incendis forestals (PPP) Serra de Collserola i, per tant, està afectat pel Pla especial
d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT
Si analitzem l’inventari dels incendis forestals que s’han produït en els darrers 25 anys, podem
concloure que no se’n ha produït cap en aquest entorn dins aquest període de temps (1996-2021).
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Zona d’estudi

Plànol de risc d’incendis forestals (Font Hipermapa)

- Zones de Risc de Contaminació acústica
El municipi del Papiol disposa dels del Juliol del 2.011 del MAPA DE SOROLL I PROPOSTA DE MAPA
DE CAPACITAT ACÚSTICA que engloba tot el nucli urbà i zones habitades de l’entorn, però queden
excloses del mateix tot el que correspon a sòl no urbanitzable com seria la zona d'estudi.
L’àrea del projecte, pel fet de trobar-se a continuació del polígon industrial actual i d’acord amb la
normativa vigent al soroll a Catalunya DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten
els annexos, correspon a una zona de sensibilitat acústica moderada, concretament de la tipologia B3 o
àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial, però l’extrem nord-oest que s’inclou dins
del parc de Collserola correspon a una zona de sensibilitat alta (tipologia A1) o Espai d’Interès Natural i
altres.
A dia d'avui el subsector sud presenta uns nivells de sorolls mitjans condicionats per la proximitat a tot
el polígon industrial i l'afectació generada pel pas de vehicles pels carrers propers que es va reduint-se
a mesura que ens allunyem de l'àrea industrial i també hi ha l’impacte acústic generat per les grans vies
de comunicació properes com l’autovia B-23 i la carretera comarcal C-1413 totes dues amb uns volums
molt importants de trànsit que actuen com a soroll de fons de tot el sector i sobre tot en les parts més
enlairades de l’extrem de ponent.
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La incidència que poden comportar sobre la zona del projecte les vies de comunicació que trobem dins
el terme municipal o properes al sector, no és massa significativa ja que es troben prou allunyats, tot i
que sí, s'arriba a apreciar un soroll de fons sobre tot a l’extrem nord-oest més proper a l’autovia B-23.

Zona projecte

La zona del projecte, com que no correspon a sòl urbà o urbanitzable, no està inclòs dins de les àrees
classificades dins les zones amb la sensibilitat determinada, però tot l’entorn del polígon industrial
correspon a una zona de sensibilitat Baixa o predomini de sòl industrial (C2) a on els valors límit
d’immissió és de 70 dB de dia i 60 dB de nit.
La zona del projecte i tot l’entorn del polígon industrial SUD queda exclosa de les zones ZEPQA o zones
d’especial protecció de la qualitat acústica en sòl urbà.
En el mapa de soroll de Juliol de 2011 hi ha una fitxa d’una valoració de curta durada que es va portar
a terme en el carrer de les Forques del Polígon Industrial, molt propera a la zona del projecte i els valors
obtinguts es troben lleugerament per sota dels 70 dB, tot i que en aquest punt hi ha una forta incidència,
per proximitat a l’autovia, van ser:
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Zones de risc per Contaminació lumínica
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, la
zona en estudi seria:
-

-

Tot el sector proper al polígon industrial i espai de l’antiga extractiva correspon a la tipologia
E2 (àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbanitzable fora de l'espia
d'interès natural o d'una àrea de protecció especial o d'una àrea de la Xarxa natura 2.000).
Extrem nord-oest que s’inclou dins del Parc Natural de Collserola correspon a una Zona E1 o
àrees incloses en el Pla d'espais d'interès natural o en àmbits territorials que hagin d'ésser
objecte d'una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.

Tot i així cal tenir present que tot el sector del projecte es troba molt condicionat per la seva proximitat
al polígon industrial i afectat per les fonts lumíniques que hi ha en tot el sector industrial i els vials del
mateix.
En general la zona del projecte presenta una afectació indirecta aportada per les diverses
infraestructures que discorren a ponent i també per la resta de grans zones industrials properes com el
polígon industrial de Castellbisbal i altres sectors industrials propers de la vall del Llobregat, de manera
que la seva aportació lumínica arriba a ser apreciable des del poble del Papiol i des de la zona del
projecte, fins i tot en les zones forestals de la muntanya del Baró.
El mapa de Protecció envers la contaminació lumínica vigent, l’àmbit del projecte està inclòs dins de
dues zones:
Zona E3 o de protecció Moderada correspon a tota la superfície que no es troba dins dels límits
del Parc de Collserola
Zona E1 o de protecció màxima i que correspon a l’àrea inclosa dins del límit dels espais protegits
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Zona projecte

Plànol de contaminació lumínica a l'entorn de la zona del projecte (Font Hipermapa)

Si analitzem el mapa de la qualitat del cel nocturn a Catalunya pel que fa a la zona del projecte, gran
part del projecte es determina que presenta una qualitat baixa, però tot el sector de l’extrem est per la
seva proximitat a l’autovia, fins i tot el que està inclòs dins del Parc de Collserola, es determina que té
una qualitat deficient.

Zona projecte
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- Zona de risc per contaminació de sòls:
En la zona d’estudi, per l’activitat que s’hi han portat a terme i les que s'hi han fet al llarg del temps, cal
diferenciar molt be tres entorns:
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-

-

-

-

Antiga extractiva: els nombrosos moviments i extraccions de terra que s’hi han portat a
terme al llarg dels anys, hi podria haver-hi una certa presència de sòls contaminats, i també
a l’entorn de la planta de trituració, però durant el treball de camp no s’ha pogut evidenciar.
Vials i sector industrial: correspon a una superfície asfaltada o pavimentada, per tant no hi
ha presència de sòls contaminats evidents i per les seves característiques tampoc es
preveu en un futur
Zona forestal: no hi ha cap presència de sòls contaminants ja que no s’hi han portat a
terme activitats potencialment contaminants.
Risc pel transport de mercaderies perilloses:

La proximitat a l’autopista B-23 i més indirectament a la carretera B-1413 així com la presència de
diverses activitats en el municipi i més concretament en el polígon industrial, fa que el risc pugui ser
significatiu.
Aquest risc be regulat pel Pla especial de regulació d'activitats en sòl urbà industrial al terme municipal
del Papiol aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de
Barcelona en data 1 d'octubre de 2014.
Quan s’analitza en detall el risc podem veure que la diferencia de cota entre les grans vies de
comunicació i el sector fa que el risc quedi més limitat, tot i així segons el plànol del Pla de regulació
d’activitats el risc es valora com a mitjà en les zones més properes a l’autovia. La topografia deprimida
de la via en relació al sector i les distàncies que limiten les servituds per implantar les edificacions
minven considerablement les possibles afectacions.

Zona projecte
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2.2. Relació amb altres plans i programes
1/ Planejament general:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

Segons el Pla Territorial metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 20 d'abril de 2010, la zona
del projecte es troba en sòl qualificat com a no urbanitzable de protecció preventiva.
Concretament la normativa que fa referència als Espais de protecció preventiva correspon a l'article
2.8. de la normativa a on es diu:
S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic
que no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es reconeix, en conjunt, un valor
ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de transició entre els assentaments
urbans i els espais oberts de protecció especial.
El Pla considera que cal protegir preventivament aquests espais, sense perjudici que mitjançant
el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix
per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada
nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14
per a garantir una avaluació suficient de la iniciativa.
En aquest darrer punt és on seria compatible la proposta d'actuació que es planteja.
Per altre part, pel que fa referència a la regulació l'article 2.9 concreta:
1. Els espais de protecció preventiva estan subjectes a les limitacions que la legislació
urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable.
Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a urbanitzables les peces
d’espais de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les
opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les
estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla i tenint present els valors
naturals, ambientals i/o agraris a conservar. En cas que calgui transformar espais de protecció
preventiva serà necessari analitzar amb detall els valors que hi concorren i cercar la compatibilització
màxima de les actuacions amb el manteniment dels elements i valors de major interès, de forma
especial en els espais qualificats com d'elevat interès a l'annex 3 de l'Informe
Els terrenys perimetrals a nord oest de l'àmbit correspon a Espais de protecció especial pel seu interès
natural i agrari amb protecció jurídica supramunicipal ja que formen part del Parc de Collserola.
Els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat. Excepcionalment, i
de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir
definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al sistema
d’espais lliures públics que pot resultar del procés de gestió urbanística corresponent. Amb relació a
les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la legislació vigent, s’entén
que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim especial de protecció i que són
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incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de
forma clara els valors que motiven la protecció especial.
Tot i tractar-se d'espais classificats com a no urbanitzables als quals es reconeix un valor ambiental o
paisatgístic, així com, la seva condició d'espai de transició entre els assentaments urbans i els espais
oberts de protecció especial, és previst que el planejament d'ordenació urbanística municipal es puguin
delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades, si s'escau. El Pla Territorial preveu la possibilitat que
es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general
i d’especial interès per al territori.
El Pla preveu la possibilitat que es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o
instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori.

PLANEJAMENT MUNICIPAL
El planejament municipal vigent al Papiol és el Pla General Metropolità (PGM) que en aquest municipi
ha sofert 28 modificacions puntuals des que va entrar en vigor l’any 1976 (aprovació definitiva el 14 de
juliol i publicat al B.O.P- de Barcelona en data de 19 de juliol del 1976).
El polígon industrial del Papiol es planifica a partir del Pla Parcial del polígon Sud aprovat per la
Comissió provincial d'urbanisme del 29 de gener de 1976 i del Pla Especial Zona Sud Industrial aprovat
definitivament al juny de 1980 i publicat al BOE el 19 de febrer de 1981.
El sector de creixement industrial es localitza a la banda sud del municipi, en continuïtat amb els sòls
industrials ja consolidats i a tocar de Molins de Rei i es troba afectat per la Modificació del Pla General
Metropolità del Sector Industrial Sud, C-78, sector industrial sud, les Escletxes, del Papiol, s’aprovà
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 28 de març de 2006. Es publicà
l’acord d’aprovació definitiva en la pàgina 44388 del DOGC núm. 4745 de 23.10.2006.

46

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 48 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

La Modificació del Pla General, s'enquadrà en les formulacions generals del consistori del Papiol
encaminades a:
- Ampliar el polígon industrial Papiol Sud amb els terrenys ocupats pel molí triturador de
l’empresa Suministros de Arcillas, S.A.
- Tancar el sector miner situat en aquests terrenys.
- Restaurar el paisatge en aquest sector.
- Millorar les comunicacions viàries establint un esquema de xarxes adaptades als criteris de
funcionalitat i potenciació dels espais lliures i les comunicacions entre les diferents parts del nucli i les
xarxes metropolitanes. Connectar el polígon industrial Papiol Sud amb la ronda urbana de Molins de
Rei.
Aquest sector limita amb el Polígon industrial existent, i hi dóna continuïtat amb una previsió d’un
moderat assentament industrial.
Segons l'article 124 de les Normes Urbanístiques en el desenvolupament del sòl industrial urbanitzable,
clau 22b, s’ha de preveure la coexistència de parcel·les industrials de Grau I i Grau II.
Amb el desenvolupament del Sector de sòl urbanitzable s’han de garantir els aspectes:
-Permetre el trasllat d’indústries existents que, per estar fora d’ordenació, han de seguir
processos de tancament i enderroc de les edificacions.
-Legalitzar situacions d'indústria en sòl urbanitzable.
-Mantenir el potencial de petita indústria que té el municipi del Papiol.
Per aquests motius, el Pla Parcial, de la mateixa manera que la Modificació de PGM, delimita el sòl de
grau I i de grau II, donant resposta a la demanda de naus de dimensions més reduïdes que hi ha al
municipi del Papiol.
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PLANEJAMENT DERIVAT:
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 12 de desembre de 2020, aprova
definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de
Collserola, tramitada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Aquest document defineix l'àmbit del present Pla Parcial com a Sector urbanístic urbanitzable i hi reconeix
les qualificacions aprovades en el planejament municipal.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA (PEPNat)
El PEPNat, va ser aprovat definitivament el 6 d'abril del 2021, pel Govern de la Generalitat de Catalunya,
a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, pla que va ser tramitat per l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).
El PEPNat revisa el PEPCo; l’aprovació definitiva del nou pla especial va comportar la derogació del
PEPCo vigent.
L'objecte del PEPNat és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els objectius del
Parc Natural de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics,
ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals d'aquest espai natural de protecció especial
inclòs al Pla d'espais d'interès natural.
EL PEPNat inclou l’extrem sud-oest de l’àmbit (unes 2,65 ha) que es troben dins dels límits del Parc
natural, mentre que les 10 ha restants formen part de l’àmbit d’Espai Funcional, entès com el límit entre
les zones urbanes i les diverses àrees naturals que composen el Parc.
El PEPNat inclou en la seva normativa, directrius i criteris generals d’aplicació en aquests espais, amb
les limitacions de la situació urbanística, de sòl urbanitzable amb planejament aprovat, en què ja es
troba el sector; aspectes com el tractament de les vores, la naturalització dels espais lliures, aplicació
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L'àmbit del present Pla Parcial, consta en aquest PEPNat classificat per una part com espai funcional i
per altra emmarcat com a estratègia de restauració de la pedrera existent. Ambdues consideracions
però entren en contradicció amb la MPGM associada al PEPNat i amb el planejament general modificat
amb anterioritat.
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2.3. Perfil ambiental de la zona
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem resumir els trets diferencials i
valors ambientals de la zona en estudi.
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L’extrem nord-oest del sector està inclòs dins dels límits del Parc de Collserola i que forma
part de la Xarxa Natura 2.000 i està catalogat com Espai Natural Protegit o Espai d’Interès
Natural (zona PEIN). La resta del sector queda fora dels límits d’aquesta zona de protecció.
Tota la zona del projecte es troba dins dels límits de la Geozona 338 “Escletxes del PapiolCan Puig”, que es caracteritza per presentar unes interessants formacions sedimentàries
d’especial rellevància
El sector presenta un relleu accidentat i que ha patit canvis significatius respecte al relleu
original en el cas de l’extrem sud per la presència de l’antiga extractiva d’argiles i la
implantació del polígon industrial. La zona forestals del sector de ponent ha patit poques
modificacions del relleu original que és accidentat.
Pel que fa a l'edafologia el valor edàfic de tot l'entorn es valora com a bona en la part
forestal i alterada en l’entorn de l’extractiva i el sector industrial.
No hi ha presència de sòls contaminats
La zona del projecte es troba sobre l’Aqüífer al·luvial de la Vall Baixa del Llobregat que és
un aqüífer protegit d’acord amb el Decret 328/1988 pel qual s’estableixen normes de
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya.
Dins la zona del projecte no hi ha presència de cap curs fluvial important, tot i que creuen
el sector, en l’extrem de ponent, diversos barrancs que només recullen aigües de pluja i
les porten cap al Llobregat després de passar canalitzats o soterrats pel polígon industrial
Es troba fora de qualsevol tipus de zona potencialment inundable per a un període de
retorn de 50, 100 i 500 anys del riu Llobregat.
El sector Industrial Sud està parcialment inserit dins l’àmbit del Parc natural de la Serra de
Collserola, declarat pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre. Aquest entorn es troba inclòs en
el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i en la xarxa Natura 2000 (codi ES5110024) com a
zona especial de conservació (ZEC), mitjançant l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de
novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000.
La vegetació present en l’àrea forestal correspon a una pineda de pi blanc amb un estat
de conservació mitjà i que correspon a l'hàbitat d'interès comunitari no prioritari de pinedes
mediterrànies. Per contra les àrees no forestals correspon a terrenys erms dominat per la
comunitat de ripoll i olivarda o antics camps de conreu ara convertits en prats i que
evolucionen cap a ser colonitzats per la pineda.
Fauna poc interessant, poc nombrosa i poc diversa per la forta pressió antròpica que
suporta, sobre tot per estar envoltades de zones urbanitzades; la qualitat i varietat de la
fauna millora quan ens endinsem en el Parc Natural de Collserola.
L’àmbit d’actuació està inclòs en un sector catalogat com a connector ecològic terrestre
principal (codi CTP087), que connecta les Muntanyes de l’Ordal amb la Serra de
Collserola; i també forma part del connector fluvial principal del Llobregat (codi CFP004),
derivat de la seva localització entre la Serra de Collserola i aquest riu.
L’interès paisatgístic de la zona es valora com a dolent en tot l’entorn de l’extractiva (extrem
sud) i com a mitjà a l’extrem nord corresponent a les zones forestals malgrat que el seu
estat de conservació no és massa bo.
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No hi ha presència de sòl agrícola, o que conrees en els darrers anys sinó que només
trobem sòl forestal que no s’explota en més del 50% del sector i antigues parcel·les
agrícoles abandonades. No hi ha ni explotació agrícola ni del sòl forestal.
L'accés al sector es pot fer des de la carretera C-1413 per on hi ha una sortida en l’accés
al poble cap el polígon industrial Sud les Argiles, concretament des de carrer de la Industria
(extrem nord) i del carrer Salvador Espriu (extrem sud).
Tot el sector es troba a continuació del sòl industrial. No es preveu que les vies d’accés
actuals es puguin veure afectades.
Urbanísticament i d'acord amb el planejament vigent, correspon a sòl Urbanitzable.
No hi ha elements protegits del patrimoni ni arquitectònic ni arqueològic ni dins el sector ni
en el seu entorn proper. Tampoc correspon a una àrea d'expectatives arqueològiques.
Tot el sector forma part d'una zona àrea protegida del patrimoni paleontològic del Jaciment
Paleontològic del Papiol, constituït per argiles vermelles d'origen continental fluvial, amb
capes lenticulars de conglomerats i sorres, on s'estan trobant restes d’animals fòssils des
del període del Miocè inferior. Correspon a un sector amb un nivell de contaminació
acústica i contaminació lumínica mitjana per la proximitat al polígon industrial o al poble.
L’extrem de l’àmbit més proper a l’autovia està inclòs parcialment en les zones de risc pel
transport de mercaderies perilloses.
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2.4. Objectius de protecció mediambiental
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals de la Modificació Puntual del POUM de
Cassà de la Selva, estem en disposició de definir els objectius de protecció mediambiental que hauria
de tenir present l’òrgan responsable de la redacció d’aquesta proposta de Modificació Puntual:
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Model territorial i ocupació del sòl:

Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’especial valor natural
- Evitar qualsevol afectació directa o indirecta sobre els espais inclosos en el PEIN i la xarxa
Natura 2000.
- Donar compliment a les previsions del Decret 146/2010, de creació del Parc Natural de
Collserola i del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la serra de Collserola
(PEPNat).
- Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix
- Protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari (HIC) existents i les espècies vinculades,
establint mesures adequades per a la seva preservació.
- Protegir el patrimoni geològic i paleontològic del municipi.
- Preservar la xarxa hidrogràfica i el seu entorn.
- Conservar la connectivitat ecològica, garantint la funcionalitat del corredor biològic que permet
els desplaçaments de la fauna des de la muntanya del Baró cap a la resta del Parc de Collserola.
- Conservar la diversitat biològica de l’àmbit d’actuació, atenent a la possible presència
d’espècies protegides per la legislació autonòmica, estatal i comunitària.
- Evitar l’artificialització dels espais lliures urbans i realitzar la vegetació de les zones verdes amb
espècies autòctones de manera que es garanteixi la seva adaptació, un fàcil i econòmic manteniment,
la continuïtat en el paisatge, i la possibilitat de la fauna de la zona.
Objectiu 2: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl. Apostar per la compactació dels
assentaments urbans
- Minimitzar l’ocupació i/o transformació del sòl, tot limitant les edificacions, construccions i
infraestructures al mínim imprescindible i necessari.
- Promoure la reducció o eliminació d’aquelles peces de qualificacions de sistemes, zones
urbanes o vials planificats en localitzacions manifestament inadequades (com ara espais d’interès
natural i zones protegides).
- Conjuminar l’assignació dels usos del sòl amb els valors inherents del territori, garantint
l’adequació del desenvolupament urbanístic proposat en la matriu territorial, sense sobrepassar la
capacitat d’acollida del territori.
- Ubicar els creixements en continuïtat amb l’espai urbà construït.
- Assignar part de la demanda futura de sòl industrial o productiu a la reutilització d’usos
obsolets o infrautilitzats.
- Garantir l’adequada restauració dels terrenys afectats per l’activitat extractiva.
- Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans, garantint una
transició adequada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.
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Objectiu 3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles:
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Racionalitzar els desplaçaments
Potenciar un nou model territorial més compacte i equilibrat que posi les bases per afavorir la contenció
del creixement de la mobilitat i la disminució de les distàncies que es recorren diàriament degut a la
desvinculació del lloc de residència i de treball, i d’aquesta manera reduir els impactes negatius sobre
el medi ambient com són la contaminació atmosfèrica i acústica i l’increment d’ocupació i fragmentació
del territori derivat de les ampliacions de les xarxes que donen suport a aquesta mobilitat.
Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
- Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
- Promoure itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu o en bicicleta, per facilitar la
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori.
- Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.
- Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
- Ubicar les àrees a urbanitzar en les zones menys visibles, per tal de reduir el seu impacte
paisatgístic i considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre actuacions amb
impacte significatiu en zones amb conques visuals amples.
- Garantir la integració de les noves edificacions en l'entorn, considerant criteris constructius,
materials de construcció i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i de qualitat.
- Minimitzar la generació de talussos i desmunts per raó d’obra i preveure’n la seva restauració
adoptant, preferentment, tècniques específiques d’estabilització de terra vegetal i revegetació amb
espècies autòctones.
Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
- Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües.
- Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.
- Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
- Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a
l’abastament.
- Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades.
- Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades.
Objectiu 6. Prevenir els riscos naturals i antròpics.
- Delimitar les zones de risc a fi d’evitar-ne la seva urbanització i edificació
- Identificar les zones potencialment inundables per tal de prevenir els riscos hidrològics.
- Atendre el risc geològic de l’àmbit d’actuació
- Evitar l’afecció de terrenys amb fort pendent o susceptibles de patir fenòmens d’inestabilitat.
- Preveure mesures de prevenció i control de l’erosió del sòl, així com un tractament adequat dels
talussos que es puguin generar.
- Adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals
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Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants, parant especial atenció a les
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
- Limitar la generació de contaminació acústica i l’impacte sobre els ecosistemes, evitant la
generació de nivells d’emissió sonora que pertorbin la fauna de l’entorn natural protegit.
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en l’entorn,
parant especial atenció a la sensibilitat de l’espai natural de la serra de Collserola, zona de màxima
protecció envers la contaminació lumínica.
Objectiu 8: Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.
- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle derivades del Pla.
- Estimar el balanç d’emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel Pla.
- Preservar l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal de l’àmbit
- Preveure les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i
aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle del Pacte d’alcaldes
(PAES)
- Possibilitar l’accessibilitat dels treballadors per mitjà de sistemes de transport sostenible (a peu,
en bicicleta i en transport col·lectiu), dissuadint-hi l’ús del vehicle motoritzat individual.
- Adoptar mesures d’estalvi i d’ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les condicions
d’emplaçament i d’orientació, la configuració arquitectònica, els materials, aïllaments i solucions
constructives en façanes i cobertes, la introducció d’energies renovables, etc.
Objectiu 9. Garantir una correcta gestió dels materials i els residus.
- Minimitzar l’impacte associat a l’activitat constructiva.
- Gestionar correctament els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es puguin
generar en el desenvolupament del pla.
- Promoure la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i potencialment
reutilitzables i/o reciclables per tal de minimitzar els impactes associats al cicle de vida dels materials.
- Fomentar la reducció i el reciclatge dels residus assimilables a urbans.

54

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 56 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

3. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
ADOPTADA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

3.1. Descripció alternatives
L'objecte de la present proposta de Pla Parcial Urbanístic és la conversió d'un sòl Urbanitzable en sòl
urbà industrial a continuació de l'actual Polígon Industrial Sud-les Argiles dins el terme municipal del
Papiol (Baix Llobregat). Aquesta proposta d'ampliació del sòl industrial municipal es proposa davant la
falta de sòl industrial lliure en el municipi de manera que la disponibilitat de més sòl industrial permetrà
la implantació de noves indústries i activitats i creació de nous llocs de treball en el municipi, així com
treure activitats i taller a hores d’ara implantats dins el nucli urbà i que no poden sortir-ne per manca de
parcel·les o naus en el sector o polígon industrial del municipi.
El consistori del Papiol considera que és important pel poble poder disposar de nou sòl industrial davant
la demanda que tenen i poder facilitar el desenvolupament econòmic i social del municipi.
Dins el terme municipal, l'ajuntament ha considerat que un dels millors sectors per portar a terme
l'ampliació del sòl industrial seria aquest sector o subàmbit 2 aprofitant, sobre tot els terrenys alterats
que ja ocupava l’anterior activitat extractiva d’argiles i també l’actual planta de trituració d’argiles.
En aquest apartat s’analitzaran les quatre alternatives que s’han estudiat, l’alternativa 0 (manteniment
de l’estat actual), l’alternativa 1 (que desenvolupa el que marca la Modificació Puntual), l’alternativa 2
(que desenvolupa el que marca aquest Pla Parcial), l’alternativa 3 és una evolució de l’alternativa 2 i
que contempla la millora en els diferents aspectes esmentats en els informes recollits en la primera fase
de tramitació del projecte.
Alternativa 0:
L’alternativa 0 suposa el manteniment de la situació existent en l’actualitat, caracteritzat per la presència
d’una activitat extractiva a dia d’avui fora d’ús situada a l’extrem est i sud-est del sector, que durant els
anys que ha estat activa ha alterat notablement el relleu original tot i que actualment només es conserva
actiu el molí de trituració de les argiles. L’activitat extractiva ha provocat un deteriorament progressiu
d’aquest àmbit, i al llarg del temps una erosió molt destacable del relleu (per l’acció d’elements com
l’aigua, el fred o el vent).
Com que no hi ha actuació no hi ha afectació de les zones de bosc actuals presents en la part baixa de
la muntanya del Baró (pinedes de pi blanc) i per tant tampoc cap actuació dins dels límits actuals del
Parc de Collserola, però el poble continua amb el problema de la manca de sòl industrial per a la
implantació de noves activitats.
Alternativa 1:
Correspondria al desplegament del Pla Parcial Urbanístic conforme a la categorització del sòl que figura
en la Modificació Puntual del Pla General Metropolità on ja es preveu el desplegament de tot aquest sòl
industrial a l’entorn de l’antiga activitat extractiva.
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Alternativa 2:
Correspon a l’aplicació de petites variacions respecte a la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità de manera que el Pla Parcial que es desenvolupa millori pel que fa a la relació amb el
territori. L'adopció d'aquestes, tractant-se de modificacions que mantenen els paràmetres urbanístics
establerts en la M PGM, no vulnera el principi de la jerarquia normativa. Per les raons que es justificaran
més endavant s’ha adoptat l’alternativa 2 com a la més adient, des del caire urbanístic.
Correspon a l’alternativa que s’havia escollit com a bona en el Document Inicial estratègic i que ha servit
per base a la OTAA per a la redacció del document d’abast
El que diferencia les dues alternatives és que en l’alternativa que desenvolupa el Pla Parcial s’hi
proposen tota una sèrie de millores en relació a la de la Modificació Puntual com són:


Presenten els mateixos límits i ocupant la mateixa superfície 126.867 m2



Se suavitzen els rasants dels carrers, evitant així un desnivell pronunciat i possibles
complicacions per a l’accés de vehicles pesants, amb pendents adequats dels carrers inferiors
als establerts en la Modificació Puntual, per permetre un òptim nivell de comunicacions. La cota
del vial paral·lel al Carrer Indústria s’estableix a nivell de les naus del polígon existent, que
permetria l’accés a les parcel·les des del nou carrer. Es connecten els vials de nova creació
amb la cota de la rotonda existent +47. Es proposa en sentit longitudinal un pendent màxim al
voltant del 5%, i en sentit transversal i un pendent aproximat del 3%, amb un desnivell màxim
d’uns dos metres entre carrers paral·lels.
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Se separa la contenció i estabilitat del terreny de l’assentament de la nau, eliminant els murs
de contenció del fons de les naus i en l’extrem del carrer, tenint en compte el grau de risc
geològic de la zona. Com s’incrementa el pendent de modificació topogràfica, s’ha proposat
uns perfils mitjançant bancals drenats, solució ja especificada en l’informe de la Comissió
d’Urbanisme per la zona nord, en la Modificació PGM, i que ara s’adapta i s’estén a tot el
perímetre que precisa salvar el desnivell.



Hi ha una nova distribució dels vials i de la tipologia de les futures naus industrials. S’ajusta
l’emplaçament de cada carrer i la superfície total de vials reduint-la en 502 m2 i restant en
17.046 m2. Per contra, s’ha incrementat aquest diferencial en el que correspon a espais lliures,
restant en 33.294 m2.



La cota d’ubicació del polígon és lleugerament superior a la del polígon existent, de manera
que donarà lloc a un conjunt uniforme, i visualment, l’ampliació de polígon, no mostrarà gran
impacte visual des del nord.

Ambientalment les diferències entre les alternatives 1 i 2 no són especialment significatives i només
són detalls però alguns d’ells suficientment importants, per determinar que, comparativament és millor
l’alternativa 2 ja que s’anul·len els murs de contenció de formigó i se substitueixen per talussos menys
durs i que es puguin arribar a integrar, encara que sigui mínimament.
Tot i així cal tenir molt present que ambientalment és en aquest és molt millor la no actuació (alternativa
0) per l’afectació que comporta el desenvolupament del sector entre altres raons ja que no hi ha pèrdua
de massa forestal ni afectació de la zona protegida de Collserola, malgrat que en l’alternativa
desenvolupada tota la superfície de Parc natural és la que s’ha inclòs com espai verd o parcs urbans
per tal de no afectar-la.
En aquest cas hi ha unes necessitats socials i sobre tot a nivell de l’ajuntament, de la necessitat de
disposar de més sòl urbà industrial en el municipi i que es vol estigui a continuació de l’existent i
l’alternativa 2 és una de les millor propostes com ho demostra que ja venia contemplada en la Millora del
Pla General.
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En funció dels diversos informes rebuts per part de les diverses administracions consultades per la
OTAA en funció del tràmit ambiental del projecte i també de l’informe rebut per part de la Comissió
Territorial d’urbanisme s’ha elaborat una millora de l’alternativa anterior (alternativa 2) on s’ha procurat
incorporar les determinacions o indicacions establertes en els mateixos i sobre tot buscant de generar
la més baixa afectació ambiental especialment pel que fa a:
-

Minimitzar l’afectació de les pinedes de pi blanc de l’entorn de la muntanya del Baró, per
aquesta raó en els espais perimetrals a la zona industrial substitueix el desenvolupament
en secció del model de bancal drenat amb mur de formigó i gabions per la construcció d’un
talús mixt a on a la part baixa hi hauria un mur verd amb una alçada a l’entorn de 12 metres
i una pendent molt vertical i la part final amb un talús més estès amb una pendent 3H:2V
que permetria estendre sobre el mateix un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal i
revegetació posterior del mateix per recuperar-ho com una pineda de pi blanc. Aquesta
opció permet reduir la superfície d’ocupació i per tant també el volum de terres desplaçat i
sobre tot la superfície de pineda de pi blanc afectada.

-

Afectació el mínim possible tota la superfície de l’àmbit que es troba dins dels límits d’espai
protegit de la Xarxa natura 2000 i el Parc de Collserola. Així és modifica l’emplaçament dels
equipaments i es deixen fora dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola i es
respecti la franja de 50 m des de l’autopista B-23 sense edificació.

-

Millorar la connectivitat de l’entorn: ja que el punt crític semblava que podia ser la connexió
proposada del polígon industrial Sud amb el polígon industrial de Molins de Rei o sector de
les Llicorelles, s’ha eliminat el vial de connexió que s’havia projectat i es deixa tot aquest
entorn lliure i com a zona verda
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El comparatiu de la reducció de la superfície afectada de l’entorn de la Muntanya del Baró i per tant de
l’Hàbitat d’Interès Comunitari de la Pineda Litoral queda reflectit en la següent imatge.
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3. 2. Quadre comparatiu de les alternatives.

Sòl públic
Xarxa viària bàsica
Vies cíviques
Parcs Urbans
Equipaments
Sòl de zona amb aprofitament
Grau 1 Industrial aïllada
Grau 2. Industrial arrenglada
Total

Sòl públic
Xarxa viària bàsica
Parcs Urbans
Equipaments
Sòl de zona amb aprofitament
Grau 1 Industrial aïllada
Grau 2. Industrial arrenglada

Alternativa 1
57.143 m2
15.405 m2
2.143 m2
32.792 m2
6.803 m2

Alternativa 2
57.143 m2
14.903 m2
2.143 m2
33.294 m2
6.803 m2

Alternativa 3
57.143 m2
14.945 m2
1.950 m2
33.445 m2
6.803 m2

69.724 m2
30.473 m2
39.251 m2
126.867 m2

69.724 m2
28.341 m2
41.383 m2
126.867 m2

69.724 m2
28.341 m2
41.383 m2
126.867 m2

Alternativa 1
45,04 %
13,83%2
25,85 % m2
5,36 %

Alternativa 2
45,04 %
13,44 %
26,24%
5,36 %

Alternativa 3
45,04 %
13,32 %
26,36%
5,36 %

54,96 %
24,02 %
30,94 %

54,96 %
22,34 %
32,62 %

54,96 %
22,34 %
32,62 %

Alternativa 1

Alternativa 3

Diferència
(superfícies)

Sòl públic
Xarxa viària bàsica + cíviques
Parcs Urbans
Equipaments

45,04 %
13,83%2
25,85 % m2
5,36 %

45,04 %
13,32 %
26,36%
5,36 %

-653 m2
+653 m2
0 m2

Sòl de zona amb aprofitament
Grau 1 Industrial aïllada
Grau 2. Industrial arrenglada

54,96 %
24,02 %
30,94 %

54,96 %
22,34 %
32,62 %

-2.132 m2
+2.132 m2

Com és pot veure les superfícies de les alternatives 2 i 3 són pràcticament les mateixes i la diferència
entre les dues són les millores que s’han incorporat, sobre tot des del caire ambiental i que fan que
l’alternativa 3 sigui millor que les anteriors, entre raons pel fet que:
1/ Molta menor afectació de la superfície de la pineda mediterrània de muntanya del Baró ja que
s’han substituït els murs i gabions i les diferents banquetes per uns murs verds que suposen una millora
a la integració paisatgística i una menor ocupació ja que són molt més verticals.
2/ Els equipaments que estaven situats dins de l’espia protegit es treuen fora del mateix
3/ No hi ha afectació de les superfícies que formen part del Parc de Collserola
4/ S’elimina la connexió amb el polígon industrial de Molins de Rei i es deixa lliure un important
corredor ecològic molt important pe facilitar la connectivitat ecològica dins del Parc de Collserola.
En funció del comparatiu anterior semblaria evident que la millor de les 4 alternatives plantejades és
l’alternativa 3, però tot seguit se certifica que és confirma que és així en funció del compliment dels
diferents objectius ambientals plantejats.
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Com que no hi ha actuació
no hi ha afectació d'espais
d'interès natural i Xarxa
Natura 2.000 del Parc de
Collserola i no s’afecten els
valors naturals
Es manté el nivell de
connectivitat ecològica
actual.
No hi ha afectació dels
geotops ni dels jaciments
paleontològics

Alternativa 0

Mitjà

L’actuació es porta a terme
afectant el geòtop de les
Escletxes del Papiol i es podria
afectar el jaciment paleontològic
del Papiol

Es preveu afectació de l’extrem
del Parc de Collserola, però es
deixa com a zona verda o
espais lliures sense actuar
sobre la mateixa.
S’elimina o s’urbanitza la zona
degradada ecològicament de
l’extractiva.
Afectació de massa forestals de
pineda bastant degradada.
Les zones d’expansió urbana se
situen en zones de baix valor
ambiental.
Afectació del connector ecològic
de terrestre (codi CTP087)

Alternativa 1

Mitjà-Baix

Es preveu afectació de l’extrem
del Parc de Collserola, però es
deixa com a zona verda o
espais lliures i també
d’equipaments sense actuar
sobre la mateixa.
S’elimina o s’urbanitza la zona
degradada ecològicament de
l’extractiva.
Afectació de massa forestals de
pineda de la muntanya del Baró
que és un hàbitat d’interès
comunitari.
Les zones d’expansió urbana se
situen en zones de baix valor
ambiental
Afectació del connector ecològic
de terrestre (codi CTP087)
L’actuació es porta a terme
afectant el geòtop de les
Escletxes del Papiol i es podria
afectar el jaciment paleontològic
del Papiol

Alternativa 2

4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA. Compliment dels objectius ambientals

Objectius ambientals

Preservar els espais i elements
d’especial valor natural

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 3

Mínima afectació dins dels límits
dins dels límits de l’espai protegit i
es limita a al part alta dels
talussos projectats.
Es recupera la zona degradada
de l’extractiva tot i que com a sòl
a urbanitzar.
Es redueix significativament
l’afectació de l’habitat d’interès
comunitari de la pineda
mediterrània.
Les zones d’expansió urbana se
situen en zones de baix valor
ambiental.
Clara millora de la connectivitat
ecològica
L’actuació es porta a terme
afectant el geòtop de les
Escletxes del Papiol i es podria
afectar el jaciment paleontològic
del Papiol

Mitjà-Alt
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Objectius ambientals

Minimitzar i racionalitzar el
consum de sòl
Apostar per la compactació dels
assentaments urbans i industrials

Compliment objectiu ambiental
Garantir una accessibilitat i
mobilitat sostenibles.
Contenció del creixement de la
mobilitat i la disminució de les
distàncies que es recorren
diàriament degut a la
desvinculació del lloc de
residència i de treball

Compliment objectiu ambiental
Preservar i millorar la qualitat del
paisatge
Donar compliment a les
determinacions contingudes en el
Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

Compliment objectiu ambiental

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
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Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alt

La necessitat del creixement
industrial se situa a continuació del
polígon ja existent. Bona
compactació.
Es garanteix la restauració de
l’actual activitat extractiva i part del
sòl industrial es projecta sobre la
mateixa.
Els equipaments se situen fora dels
límits del Parc de Collserola
No hi ha pèrdua de superfície
conreable

Alternativa 3

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

La no actuació comporta no
donar sortida a la necessitat
de mes sòl industrial al Papiol.
No es soluciona l’estat de
degradació de la zona de
l’extractiva.
No s’afavoreix ni la
compactació ni la dispersió
dels assentaments urbans
industrials.
No hi ha pèrdua de superfície
conreable.

Mitjà

La proposta de sòl industrial es fa a
continuació del sòl industrial ja
existent del polígon industrial Sudles Argiles, per tant es dona
continuïtat als assentaments urbans
existents i com que no es troba
allunyat del nucli urbà ni de les
carreteres es preveu una contenció
de la mobilitat.

La necessitat del creixement
industrial se situa a continuació
del polígon ja existent. Bona
compactació.
Es garanteix la restauració de
l’actual activitat extractiva i part
del sòl industrial es projecta
sobre la mateixa.
.
Els equipaments se situen dins
dels límits del Parc de Collserola
No hi ha pèrdua de superfície
conreable

La proposta d'actuació situada a
continuació del polígon industrial
actual i proper a les vies d’accés
importants (B-23 i C-1413) si be
no millora la mobilitat tampoc
suposa un increment de
desplaçaments tot i que en el
polígon no hi ha un bon
transport públic ni és fàcil
l’accés no motoritzat

Mitjà

Mitjà-Alt

Mitjà

La necessitat del creixement
industrial se situa a
continuació del polígon ja
existent. Bona compactació.
Es garanteix la restauració de
l’actual activitat extractiva i
part del sòl industrial es
projecta sobre la mateixa.
Els equipaments se situen
dins dels límits del Parc de
Collserola
No hi ha pèrdua de superfície
conreable

Mitjà

Es proposa la restauració de
l’extractiva eliminant un element
distorsionador del paisatge. Hi
ha una afectació important del
paisatge forestal de la muntanya
del Baró generant un important
impacte visual.

La proposta d'actuació situada
a continuació del polígon
industrial actual i proper a les
vies d’accés importants (B-23 i
C-1413) si be no millora la
mobilitat tampoc suposa un
increment de desplaçaments
tot i que en el polígon no hi ha
un bon transport públic ni és
fàcil l’accés no motoritzat

Es proposa la restauració de
l’extractiva eliminant un
element distorsionador del
paisatge. Hi ha una afectació
important del paisatge forestal
de la muntanya del Baró
generant un important impacte
visual.

Alt

Es proposa la restauració de
l’extractiva eliminant un element
distorsionador del paisatge. Es
minimitza l’afectació i l’impacte
visual amb la reducció de la
superfície afectada de la Muntanya
del Baró i construint uns elements
més integradors com són els murs
verds darrera les naus amb un
impacte visual menor.

Mitjà-Baix

Mitjà-Baix

Mitjà-Alt

La no actuació en aquest
sector no comporta una millora
de la mobilitat actual ni la
reducció de les distàncies

Baix
Es manté l’estat actual de la
zona de l’extractiva amb un
impacte visual i paisatgístic
prou significatiu. Els espais
oberts es mantenen en el seu
estat actual sense generar
nous impactes

Mitjà
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Objectius ambientals

Compatibilitzar el planejament
amb el cicle de l’aigua

Compliment objectiu ambiental

Prevenir els riscos naturals i
antròpics.
Delimitar les zones de risc a fi
d’evitar-ne la seva urbanització i
edificació

Compliment objectiu ambiental

Prevenir i corregir la contaminació
atmosfèrica, acústica i lumínica.

Compliment objectiu ambiental

Mitjà

Increment de la
impermeabilització del sòl per
aparició de nous vials i sòl
industrial.
S’afecten 2 petits cursos
fluvials que baixen les aigües
de la muntanya del Baró (són
regarons d’escorrenties).
Hi haurà un sistema separatiu
d’aigües pluvials i residuals
Es garantirà la disponibilitat
dels recursos hídrics amb
l’ampliació del sòl industrial

Alternativa 1

La futura zona industrial es fa en
terrenys amb un risc geològic
moderat, risc d’incendis mitjà i
part de la superfície
lleugerament afectada per la
circulació de mercaderies
perilloses. Alguns punts amb
més risc geològic i d’incendis es
manté com a espais lliures

Mitjà

Increment de la
impermeabilització del sòl per
aparició de nous vials i sòl
industrial.
S’afecten 2 petits cursos fluvials
que baixen les aigües de la
muntanya del Baró (són
regarons d’escorrenties).
Hi haurà un sistema separatiu
d’aigües pluvials i residuals
Es garantirà la disponibilitat dels
recursos hídrics amb l’ampliació
del sòl industrial

Alternativa 2

La futura zona industrial es fa en
terrenys amb un risc geològic
moderat, risc d’incendis mitjà i part
de la superfície lleugerament
afectada per la circulació de
mercaderies perilloses. Alguns
punts amb més risc geològic i
d’incendis es manté com a espais
lliures

Mitjà

Increment de la impermeabilització
del sòl per aparició de nous vials i
sòl industrial.
S’afecten 2 petits cursos fluvials
que baixen les aigües de la
muntanya del Baró (són regarons
d’escorrenties).
Hi haurà un sistema separatiu
d’aigües pluvials i residuals
Es garantirà la disponibilitat dels
recursos hídrics amb l’ampliació del
sòl industrial

Alternativa 3

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Alternativa 0

No hi ha increment de la
impermeabilització del sòl.
No hi ha afectació de cursos
fluvials.

Alt
La no actuació comporta la no
afectació de les zones
sotmeses a riscos ambientals:
com el risc incendis, riscos
geològics i de circulació de
mercaderies perilloses es
manté en la situació actual

Mitjà

L’increment del sòl industrial pot
comportar un increment de la
contaminació atmosfèrica, acústica i
lumínica, que no es preveu sigui
massa significativa si es porten a
terme mesures correctores de
reducció. Lleugera millora per la
reducció de l'ocupació i tipologia de
talussos respecte a les altres
alternatives

Mitjà

L’increment del sòl industrial pot
comportar un increment de la
contaminació atmosfèrica,
acústica i lumínica, que no es
preveu sigui massa significativa
si es porten a terme mesures
correctores de reducció. No hi
ha diferencies significatives amb
les altres alternatives

Mitjà

Mitjà
L’increment del sòl industrial
pot comportar un increment de
la contaminació atmosfèrica,
acústica i lumínica, que no es
preveu sigui massa
significativa si es porten a
terme mesures correctores de
reducció. No hi ha diferencies
significatives amb les altres
alternatives

Mitjà

La futura zona industrial es fa
en terrenys amb un risc
geològic moderat, risc
d’incendis mitjà i part de la
superfície lleugerament
afectada per la circulació de
mercaderies perilloses. Alguns
punts amb més risc geològic i
d’incendis es manté com a
espais lliures

Mantenir la situació actual
suposa que no hi haurà
increment de la contaminació
atmosfèrica, acústica i
lumínica i es mantindran els
nivells actuals.

Mitjà

Mitjà

Alt
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Objectius ambientals

Minimitzar els efectes del
planejament sobre el canvi
climàtic
Contribuir a la lluita contra el canvi
climàtic minimitzant les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle
derivades del Pla.

Compliment objectiu ambiental
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Alternativa 1

Alternativa 2

Mínim

La creació de nou sòl industrial
hauria de suposar un increment
de gasos d’efecte hivernacle per
activitats industrials sinó es
regulen, per increment de
circulació de vehicles.
L’eliminació de part de la
vegetació arbrada de pineda no
ajuda a frenar els efectes del
canvi climàtic

Mínim

La creació de nou sòl
industrial hauria de suposar un
increment de gasos d’efecte
hivernacle per activitats
industrials sinó es regulen, per
increment de circulació de
vehicles.
L’eliminació de part de la
vegetació arbrada de pineda
no ajuda a frenar els efectes
del canvi climàtic

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Alternativa 0
La no actuació comporta que
no hi ha millora ni reducció
dels efectes sobre el canvi
climàtic.
No hi ha increment de gasos
d’efecte hivernacle

Alt

Alternativa 3

La creació de nou sòl industrial
hauria de suposar un increment de
gasos d’efecte hivernacle per
activitats industrials sinó es regulen,
per increment de circulació de
vehicles.
Es minimitza l’eliminació de massa
forestal de pineda de la muntanya
del Baró i es preveu plantacions
arbrades en els nous vials, fet que
ajuda a reduir l’efecte de l’actuació
sobre el canvi climàtic.

Mitjà
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En funció de l'anàlisi fet pel que fa a nivell de compliment dels objectius ambientals per les diferents
alternatives determina que si be l’alternativa 0 de la no actuació comporta la no afectació del Parc
Natural de Collserola i presumiblement fora la millor proposta, no resolt la problemàtica municipal de
-

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

-

Necessitat de crear nou sòl industrial per concentrar tota l’activitat industrial del poble en el
polígon i treure les activitats existents a dia d’avui dins del nucli urbà.
La problemàtica de la circulació de vehicles de mercaderia per dins del nucli urbà i la intenció
de reduir-la o fins i tot eliminar-la
Recuperar la zona degradada de l’antiga extractiva d’argiles i actual planta de trituració per a
la millora paisatgística de l’entorn i ocupar com a nous sòls industrials àrees degradades i
deteriorades.

De les tres alternatives d'actuació analitzades ambientalment si be són molt semblants, es valora com
a millor l’alternativa 3 ja que:
-

-

-

Hi ha un lleuger increment de superfície de parcs urbans (uns 502 m2) en l'alternativa 2
respecte a la 1.
Es redueix de manera molt significativa l’afectació dins dels límits del Parc de Collserola i es
preveu situar-hi els parcs urbans o futures zones verdes. Només entrarien dins del límit del
parc la part alta d’alguns talussos i que a la llarga es restaurarien amb plantacions arbòries i
arbustives
Menys impacte visual i paisatgístic per l’eliminació dels talussos del darrera les naus i
substituir-los per la combinació de mur verd a la part baixa i talussos amb pendent 3H:2V a la
part alta .
Es redueix l’afectació de la superfície forestal de HIC de Pinedes mediterrànies
S’elimina la rotonda de l’extrem sud i s’evita afectar el connector ecològic existent.

Els principis de sostenibilitat sobre els que s’ha de recolzar el Pla Parcial i en concret l’alternativa 3
serien:
- Utilització racional del territori i el medi ambient
- Minimitzar la possible afectació directa o indirecta sobre l’espai protegit del Parc Natural de
Collserola
- Agrupació en una sola implantació, en el polígon industrial sud, de totes les activitats
industrials del municipi, evitant models de dispersió pel territori.
- Eliminar les petites activitats industrials encara presents dins del nucli urbà i que amb
l’ampliació del polígon es podrien (i així es recomana des de l’ajuntament) implantar en les futures naus
del polígon.
- Eliminació del tràfic pesat per l’interior del nucli urbà residencial (trasllat de les activitats
industrials que hi ha dins el poble).
- Disminució de les molèsties ocasionades per les activitats industrials encara situades dins del
nucli urbà sobre les zones residencials més properes
- Eliminació i allunyament de focus de deteriorament de les zones verdes d’interès natural com
el paratge de les Escletxes per a millorar-ne el manteniment i protecció.
- Recuperació paisatgística o eliminació d’un element pertorbador del paisatge com és tota la
superfície de l’antiga extractiva d’argiles.
- Crear una xarxa separativa de les aigües pluvials i residuals en tot el sector
- Assegurar un òptim tractament i depuració de les aigües residuals generades
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- Limitar i ordenar la tipologia d’activitats que es puguin implantar en la futura ampliació del
polígon de manera que no s’hi puguin implantar activitats potencialment contaminants per les emissions
de fum i sobre tot partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA i IDENTIFICACIÓ
DELS POSSIBLES IMPACTES
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5.1. Descripció de l’alternativa escollida
El sector plantejat com a ampliació del polígon preexistent, proposa els seus accessos en la prolongació
del carrer de les Forques, el carrer Salvador Espriu i la rotonda existent a l’extrem est del Carrer Indústria.
El sector es desenvolupa principalment en forma longitudinal, disposant la nova edificació alineada
respecte el vial paral·lel al Carrer Indústria, en continuïtat amb el polígon industrial existent.
Sobre aquesta trama viària (clau 5) es recolza el sòl industrial (clau 22b), que es distribueix en els
percentatges aprovats en la Modificació PGM segons indústria aïllada de gran superfície de Grau I i
indústria arrenglerada de petita superfície de Grau II.
A la zona central de l’àmbit, darrera una primera línia de sòl industrial i amb accés des d’un dels carrers
transversals generats, se situa la reserva d’espai d’equipament (clau 7b).
A sud-oest de l’àmbit i en un terreny amb una topografia accentuada, se situa la zona de parc urbà de nova
creació local (clau 6b),
S’ha plantejat un tractament pel nou assentament industrial, amb pendents adequats de carrer inferiors
als establerts en la Modificació Puntual, per permetre un òptim nivell de comunicacions. La cota del vial
paral·lel al Carrer Indústria s’estableix a nivell de les naus del polígon existent, que permetria l’accés a
les parcel·les des del nou carrer. Es connecten els vials de nova creació amb la cota de la rotonda
existent +47. Es proposa en sentit longitudinal un pendent màxim al voltant del 5%, i en sentit
transversal un pendent aproximat del 3%, amb un desnivell màxim d’uns dos metres entre carrers
paral·lels.
L’actuació proposa separar la contenció i estabilitat del terreny, de l’assentament de les edificacions:
modificació topogràfica, d’edificació industrial, sense deixar de banda que l’actuació és unitària i que
entre l’espai urbà i el rústic s’ha d’aconseguir una bona gradació. Així, s’ha proposat que la
fonamentació de les futures naus se situïn sempre en un mateix tipus de terreny natural, no una part
en reblert i una part en desmunt. I es deslliga la intervenció edificatòria de la contenció dels terrenys
de la part posterior de les naus, que és la franja d’adaptació entre la cota general de l’àmbit industrial i
la cota de terreny natural.
S’han eliminat els murs de contenció del fons de les naus i en l’extrem del carrer, tenint en compte el
grau de risc geològic de la zona. Com s’incrementa el pendent de modificació topogràfica, es van
proposar primerament uns perfils mitjançant bancals drenats, solució ja especificada en l’informe de la
Comissió d’Urbanisme per la zona nord, en la Modificació PGM, i que s’adaptava i estenia a tot el
perímetre que precisa salvar el desnivell.
Prenent en consideració l’especificat al Document d’Abast, i per tal de reduir l’àrea de restauració
topogràfica, de moviment de terres i de respectar al màxim els espais on s’hi troben hàbitats d’interès
comunitari es proposa la resolució dels sòls de transició entre el desenvolupament industrial i les àrees
lliures d’edificació mitjançant una combinació de talussos amb la part baixa dels mateixos (fins a una
alçada semblant a la futura alçada de les naus, a l’entorn de 12-13 metres) d’un murs verds molt
verticals (pendent fins a 1H:5V) i talussos estesos revegetables amb pendent 3H:2V a la part superior.
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La cota d’ubicació del polígon és lleugerament superior a la del polígon existent, de manera que
donarà lloc a un conjunt uniforme, i visualment, l’ampliació de polígon, no mostrarà gran impacte visual
des del nord.
Per tant, es modifica la intervenció a base de murs de contenció de molta alçada dibuixats en la M
PGM. Aquests murs que contenien les terres de zona lliure o terreny rústic es convertien en el
tancament posterior de les naus industrials, però pel risc geològic latent i perquè constructivament s’han
considerat de molt difícil execució aquestes obres, que afectarien els possibles fonaments de les naus
condicionant-les negativament, s’han adaptat i s’han tractat com a talussos combinats de murs verds
verticals a la part baixa i talussos estesos i revegetables a la part superior.

Aquesta combinació de talussos comportarà que la visual que quedi per sobre de les futures naus sigui
una àrea forestal (pineda de pi blanc) amb continuïtat amb el paisatge que es troba a continuació,
concretament a la muntanya del Baró
Se suprimeix la prolongació del Carrer Indústria que havia de connectar amb la rotonda prevista en el
vial de cornisa de Molins de Rei ja que s’ha descartat la realització d’aquest vial. Per tant no es projecta
la connexió viària del Papiol amb Molins de Rei prevista en la M PGM i en anteriors propostes de Pla.
La nova proposta ha tret fora de l’àmbit del PEPNat la ubicació de la parcel·la d’equipament així com
de la franja d’afectació del TRANSCAT de l’autopista B-23, tal com es demana a l’informe urbanístic i
territorial emès per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Pel que fa a la vialitat, es preveu la construcció de 3 vials principals, de 15 metres d’amplada, essent
tots 3 prolongacions de carrers ja existents al polígon industrial: carrer Indústria, carrer Salvador Espriu
i carrer Edison. Els carrers secundaris tindran una amplada de 10 metres. Un 6% de la superfície de
vialitat es destinaran a aparcaments. La vialitat es desenvolupa principalment en sentit longitudinal,
d’oest a est.
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El Parc urbà se situa ocupant tota la superfície del sector que està inclosa dins dels límits del Parc
Natural de Collserola.
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S’ha proposat que la fonamentació de les futures naus se situïn sempre en un mateix tipus de terreny
natural, no una part en reblert i una part en desmunt. I es deslliga la intervenció edificatòria de la
contenció dels terrenys de la part posterior de les naus, que és la franja d’adaptació entre la cota general
de l’àmbit industrial i la cota de terreny natural.
Es vol potenciar pel nou sector una imatge d’uniformitat, amb una façana regular amb coronació
contínua en tot el rengle, i portes d’accés enrasades, que no es pot dur a terme amb desnivells en el
sector més grans dels que es proposen.
S’evita la possibilitat d’ocupar els patis del darrera de les naus no edificats. Es disposa la nau per aquest
motiu enrasada amb el límit de parcel·la posterior, sense deixar separació a fons de parcel·la. Les cotes
d'implantació de les naus establertes en el plànol d'ordenació es fixen com a normatives.
Es preveu, al sector objecte de planejament, dos tipus diferents de parcel·les per a ús industrial:
- Indústria aïllada/aparellada, de Grau I, separada dels límits de la parcel·la i de l’alineació del
vial Indústria amb parcel·la mínima de 2.500 m2, i un front de façana mínim de 36 m.
- Indústria entre mitgeres. Edificacions contínues de naus adossades, amb una parcel·la mínima
de 500 m2 i un front de façana mínim de 12 m. El present Pla fixa la parcel·la mínima de Grau II en 500
m² com permet la Modificació puntual de PGM C-78.
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5.2. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació
proposada sobre el medi ambient
Tot seguit s'analitza l'impacte que sobre els diferents vectors ambientals pot tenir l'alternativa escollida
(alternativa 3) i valorar de manera qualitativa l'impacte global que sobre el medi ambient podria generar.
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-

Geologia:

Tota la zona del projecte es troba dins dels límits de l’espai geològic protegit o geozona de les Escletxes
del Papiol.
Com que ens trobem en un entorn de relleu accidentat, es preveu una modificació del relleu en l’extrem
est prou significativa sobre tot a l’entorn de la muntanya del Baró, amb aparició de talussos prou alts (a
l’entorn de 16 m.) al darrera de les futures naus de l’extrem nord-oest.
Els moviments de terres es preveu que puguin ser significatius ja que ens trobem en un entorn a on hi
ha pendents superiors al 20% tot i que no es preveu urbanitzar-los. Com que cal portar a termes
excavacions sobre la muntanya del Baró es preveu que sigui un projecte excedentari de terres, que
caldrà determinar quin serà el seu destí final i que una bona proposta seria incorporar-les en la superfície
degradada de l’antiga extractiva. Les futures naus industrials s’han situat sobre els terrenys més planers
de l’àmbit.
Cal tenir present que el Papiol es troba dins una zona de perillositat geològica segons dades de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, però tot i que poden ser terrenys aptes per a la urbanització, es
recomana la realització d’estudis geològics-geotècnics de detall abans de la urbanització del sector.
Així l’impacte sobre la geologia es defineix com a poc MODERAT en fase d’obres i com a COMPATIBLE
en fase d’explotació i seria un impacte que es caracteritza per ser negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen.
-

Edafologia:

Correspon a un terreny de baix valor edafològic ja que en general es troba parcialment alterat i
transformat el sòl original sobre tot en les àrees perifèriques del polígon actual i també en tota la
superfície ocupada per l’antiga extractiva.
Hi ha una futura ocupació de sòl a l'entorn de les 12 Ha una part de sòl industrial existent, també dels
terrenys ocupats per l’antiga extractiva (nivells edafològics molt alterats) i també una part de sòl forestal
i terrenys erms. No hi ha pèrdua de superfície de sòl agrícola ja que no hi és present en tota la zona del
projecte.
Superficialment i segons observacions durant el treball de camp no hi ha presència de sòls contaminats
o potencialment contaminats per actuacions anteriors o per activitats portats a terme sobre els mateixos.
La proposta de crear nou sòl industrial no hauria de suposar un risc, en fase d’explotació de
contaminació del sòl ja que es trobarien sobre sòls impermeabilitzats, però si que hi ha un cert risc de
contaminació en fase d’obres tot i que anirà condicionat de com es portin a terme els treballs.
Pel que fa a l’alteració o modificació dels horitzons actuals del sòl es donarà per la modificació del relleu
actual amb l’anivellació i regularització del mateix.
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La magnitud i complexitat de l’impacte és significativa malgrat que es preveu afectar sols parcialment i
totalment alterats, trepitjats i modificats (zona extractiva) però es preveu afectar-ne d’altres que
mantenen una qualitat edàfica bona (sector de la Muntanya del Baró.
- Superfície de sòl afectat: seria tota la superfície necessària a ocupar per l’ampliació prevista i
que inclou també els terrenys de l’antiga extractiva. La superfície estimada és de 126.867 m2, dels quals
33.487 m2 correspon a zones verdes i que afecten a la pineda mediterrània.
- Presència de sòls contaminats: a dia d’avui no hi ha presència de sòls contaminats. Com a molt
es podria donar un risc de contaminació del sòl per algun possible abocament involuntari en fase
d’obres que pugui contaminar puntualment. Caldrà controlar que no es portin a terme la neteja de les
canaletes de les "cubes" de formigó dins la zona del projecte i el seu entorn més proper ja que ens
trobem en un entorn especialment sensible. En fase d’explotació el risc de presència de sòls
contaminats vindrà donat per la tipologia d’activitats que s’hi implantin i de com es gestionin les
mateixes.
- Afectació de la qualitat del sòl: la qualitat edàfica del sòl no és especialment remarcable en tot
l’entorn de l’activitat extractiva ja que són sòls totalment alterats, per contra hi ha sòls forestals de bona
qualitat en tot l’entorn de la muntanya del Baró, a on una part no es veuran afectats (els corresponents
a les zones verdes) i altres clarament alterats (extrem nord-oest) per convertir-los en sòl industrial.
- Canvis en l’estructura del sòl: en fase d’obres hi haurà una clara alteració i compactació del sòl
pel pas de maquinària i per les excavacions i construcció del mur verd projectades. Al final dels treballs
d’urbanització del sector que caldrà descompactar i retornar el sòl al seu estat inicial una vegada
finalitzades les mateixes, sobre tot a l’entorn de la muntanya del Baró. En cap cas es preveu l’aportació
de terres de fora l’obra ja que és un projecte excedentari. No es preveu modificar les característiques
del sòl fora de les àrees a ocupar.
Així tenim que referent a l'edafologia l’impacte previst es valora com MODERAT en fase d’obres i com a
COMPATIBLE en fase d’explotació i es caracteritza per ser notable, negatiu, directe, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat i pròxim a l’origen.
- . Hidrogeologia:
No ens trobem en un entorn situat especialment delicat ja que la zona del projecte no es localitza sobre
cap aqüífer protegit i a més el nivell de les aigües subterrànies és molt som i no s’haurien de veure
afectades per les excavacions projectades. Serà un impacte limitat a la fase d’obres i limitat a l’entorn
de la zona del projecte. En fase d’explotació l’impacte queda limitat a la possible variació de la recàrrega
de l’aqüífer per aparició de noves impermeables.
- Afectació directe de l’aqüífer: no hi ha risc ja que les excavacions previstes, tot i ser importants
en determinats sectors (extrem nord-oest a l’entorn de la muntanya del Baró), però no es preveu que
es pugui arribar a la cota a on es troba la cota d’aigua.
Canvi de permeabilitat del sòl: en fase d’obres i també en fase d’explotació hi haurà canvis en
la permeabilitat del sòl per modificació de les capes edàfiques tant per la compactació del terreny sobre
tot pel pas i circulació de la maquinaria i en fase d’explotació per la reducció de la superfície permeable
del sòl que poc alterar la recarrega de l’aqüífer. Serà important dissenyar un sistema de recollida i
conducció de les aigües pluvials cap el drenatge natural per afavorir la recarrega de l’aqüífer.
En fase d’explotació, els canvis en l’estructura del sòl, la presència de noves superfícies impermeables
(naus industrials, nous vials...) poden comportar un impacte mitjanament significatiu i caldrà plantejar
mesures correctores per minimitzar-ho.
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En fase d’obres, l’impacte previst es valora com a MODERAT i es caracteritzaria per ser negatiu,
indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable, continu, extensiu i tant
proper com allunyat de l’origen.
En fase d’explotació es valora també om a COMPATIBLE-MODERAT per la presència de les noves
superfícies impermeables que poden alterar la recarrega natural de l’aqüífer i es caracteritzaria per ser
baix, negatiu, directe, acumulatiu, a mig i llarg termini, permanent, irreversible, recuperable, discontinu,
extensiu i allunyat de l’origen.
- Hidrologia:
Dins el sector no hi discorre cap curs fluvial important i només hi trobem dos petits recs o petits barrancs
d’escorrentia que baixen les aigües des del sector de la Muntanya del Baró i que es troben canalitzats
en el seu pas pel polígon industrial actual.
En fase d’explotació hi haurà un canvi mitjanament significatiu de les escorrenties sobre tot per la
conducció de les aigües d’escorrentia, per tant serà important fer un estudi correcte de com es canalitzen
les mateixes fins el drenatge natural.
- Afectació de cursos fluvials: afectació directa de dos petits recs de recollida de les aigües de la
muntanya del Baró molt poc significatius ja que no són veritables cursos fluvials. En la resta del sector
no hi ha afectació directa de cap altre curs fluvial. Actualment aquests dos petits recs d’escorrentia ja
es tenen el tram final del seu curs totalment alterat i desnaturalitzat.
- Variació escorrentia: es preveu que sobre tot en fase d’explotació pugui ser significativa per la
modificació del relleu en l’extrem nord-oest (muntanya del Baró) i també a l’entorn de l’extractiva (extrem
sud-est) i caldrà plantejar mesures correctores concretes per procurar reconduir-les cap el drenatge
natural.
- Risc de contaminació de les aigües: es podria donar per un costat en fase d’obres si els treballs
d’urbanització no es fan de manera correcta i que pugui comportar algun tipus de vessament sobre els
terrenys i que per escorrentia poden anar cap els cursos fluvials. En fase d’explotació sobre tot per la
presència dels nous vials, la circulació de camions i els treballs que es portin a terme en l’exterior de
les futures activitats, també hi ha un cert risc de contaminació de les aigües d’escorrentia per
l’arrossegament de contaminants en dies de pluja. Per això serà important que les aigües d’escorrentia,
abans d’arribar al drenatge natural, siguin conduïdes cap un separador d’hidrocarburs per millora la
seva qualitat.
L’impacte sobre la hidrologia es valora com a MODERAT en fase d’obres i com a COMPATIBLEMODERAT en fase d’explotació i seria un impacte que caracteritzaria per ser negatiu, simple i
acumulatiu, a curt i mig termini, temporal, reversible, recuperable, discontinu, localitzat, allunyat a
l’origen.
- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire):
Com ja s’ha dit, el municipi del Papiol pertany a la zona de qualitat de l’aire ZQA 2 Vallès – Baix Llobregat;
i, de conformitat amb el Decret 226/2006, de 23 de maig, el municipi es troba inclòs en la zona de
protecció especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres, per tant, com que el projecte correspon a l’ampliació d’un polígon industrial, serà
fonamental limitar la tipologia d’activitats a implantar-hi de manera que no s’incrementi les emissions de
partícules contaminants a l’atmosfera.
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- Variacions micro-climàtiques: tot i la tipologia d’actuació proposada, no es preveu un risc de
generar canvis que puguin afectar les condicions climàtiques de l’entorn.
- Pèrdua de qualitat de l’aire: en fase d’obres, no es preveu que sigui especialment significatiu i
el possible impacte es donarà tant pels treballs d’excavació previstos i moviments de terres que pot
suposar l’increment d’emissions de pols a l’atmosfera, mentre que en fase d’explotació vindrà generat
per les noves emissions generades tant per l’increment de trànsit de vehicles com també per les
possibles emissions generades per la nova activitat industrial que s’implanti i que es podria arribar a
regular limitant la tipologia d’activitat industrial a implantar en la futura ampliació del polígon industrial.
L’impacte sobre la qualitat de l’aire es valora com a COMPATIBLE-MODERAT en fase d’obres i es
caracteritzaria per ser per ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a curt termini, temporal, reversible,
recuperable, localitzat, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen, mentre que en fase d’explotació, i
molt condicionat a les limitacions que es posin per normativa pel que fa a tipologia d’activitats a implantarse en la futura ampliació del polígon, es pot estimar com a COMPATIBLE-MODERAT i que es podria
caracteritzar per ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini, permanent, irreversible,
recuperable, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen,
- Soroll (contaminació acústica):
A hores d’ara ja el nivell de contaminació sonora de l’entorn és significatiu tant per l’activitat industrial ja
consolidada amb tota la circulació de vehicles, tant lleugers com sobre tot pesats, com també per la
proximitat a les importants infraestructures viaries properes però amb el factor a favor que les zones
habitades queden relativament allunyades.
A més cal considerar la proximitat a un entorn especialment sensible com és el Parc natural de Collserola
que a hores d’ara en aquest entorn ja pateix una pressió sonora prou significativa.
L’increment de l’impacte acústic en fase d’obres serà poc significatiu i relacionat amb els treballs a portar
a terme per la urbanització del sector, i per això es valora com a COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritzaria per ser negatiu, directe, puntual, a curt termini, ocasional, irreversible, recuperable i
allunyat a l’origen.
En fase d’explotació l’increment podrà ser més notori pel soroll generat primerament per l’increment de
circulació de vehicles que comportarà l’ampliació del polígon industrial i també el soroll generat per les
noves activitats a implantar i que vindrà condicionat a quines siguin aquestes i com es regulin
normativament. Tot i així cal tenir en consideració que el soroll que es pugui generar es produirà en un
entorn prou allunyat de les zones habitades i el propi polígon existent actuarà com apantallament acústic
en front de les zones habitades properes del poble del Papiol. En aquest cas l’impacte previst es valora
com a MODERAT i es caracteritzaria per ser negatiu, indirecte, extensiu, a curt, mig i llarg termini,
permanent, irreversible, irrecuperable i allunyat a l’origen.
- Impacte lumínic
L’impacte lumínic no es limita només al perímetre de l’activitat sinó que afecta també al seu entorn més
proper i que pot arribar a afectar les zones habitades properes del Papiol.
En fase d’obres no es preveu un increment significatiu respecte a la situació actual ja que els treballs
d’urbanització del sector seran sempre diürns, per tant l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE.
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En fase d’explotació, la creació de nous vials il·luminats, la il·luminació de les futures activitats a implantar
i la contaminació lumínica generada per la circulació de vehicles comportarà un cert increment dels
nivells de contaminació lumínica actual, que en aquest sector del Baix Llobregat són prou significatius,
però pensem que tampoc serà especialment rellevant. Tot i així l’impacte previst s’estima que podria
valorar-se com a MODERAT i es definiria com a negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen.
Explotació de recursos naturals:
En aquest cas, pel tipus d’activitat que es projecta portar a terme, es donarà un cert augment de
l’explotació de recursos naturals dins el sector ja no només donat per l’ocupació sòl tant a l’entorn de
l’antiga extractiva com sobre tot forestal de l’entorn de la muntanya del Baró.
No hi haurà explotació de recursos del sòl que ja s’havien donat i fins i tot es mantenen tot i que amb un
nivell molt inferior a dia d’avui amb l’activitat extractiva implantada i que desapareixeran.
Al ser una ampliació del polígon industrial comportarà un increment de recursos naturals tant d’aigua i
sobre tot recursos energètics, tot i que vindrà molt en funció de la tipologia d’activitats a implantar-hi.
Podem dir que el possible impacte generat pel present projecte pel que fa referència a l’afectació o
explotació de recursos naturals es donarà només en fase d’explotació i es valora com a COMPATIBLEMODERAT, i es preveu que sigui un impacte poc significatiu, directe, acumulatiu, de caràcter permanent,
difícilment recuperable, irreversible i tindrà efecte a mitjà i llarg termini i que serà proper a l’origen.
Espais de protecció especial:
Com ja s’ha dit anteriorment, part del sector es troba dins dels límits de la Xarxa Natura 2.000 i del Parc
Natural de Collserola, però la distribució d’espais del projecte s’ha fet de manera que només es produeixi
una mínima afectació de superfície inclosa dins del límit del Parc i que es limita a la part alta d’alguns
talussos puntuals. Les zones verdes o espais lliures, que representen gaire be el 25% de la superfície
del sector, se situaran totes a l’entorn de l’espai protegit que fins i tot es podrien ampliar els seus límits
fins a l’extrem superior del mur verd, en bona part de l’extrem oest.
SI que hi podrà haver-hi per proximitat i pel fet de trobar-nos dins del que es considera espai funcional
del parc, un impacte indirecte però s’ha procurat amb el disseny del projecte que sigui poc significatiu i
en part vindrà donat per com es regulin els futurs usos del nou sector industrial.
En fase d’obres no hi hauria d’haver cap mena d’impacte però caldrà delimitar molt be els espais a ocupar
i afectar pels treballs d’urbanització, per tant el valorem com a MODERAT tot i que en fase d’explotació
si es passen tots els terrenys revegetats com a zones forestals de pineda i s’incorporen dins del parc
l’impacte es valora com a COMPATIBLE-MODERAT tot i que vindrà molt en funció de tot el conjunt de
mesures correctores que es proposin i com es facin complir les mateixes. Aquest impacte es
caracteritzaria per ser negatiu, indirecte, acumulatiu, permanent, a mig i llarg termini, irreversible,
recuperable, i proper a l’origen.
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- Vegetació:
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L’impacte més significatiu sobre la vegetació es donarà en fase d’obres i comportarà la pèrdua d’una
petita superfície de pineda de pi blanc està catalogat com hàbitat d’interès comunitari no prioritari i que
a dia d’avui correspon a un entorn prou alterat i una massa forestal amb estat de conservació mitjà. En
cap cas s’afectarà pineda litoral inclosa dins dels límits del Parc natural.
- Destrucció de la vegetació existent: com hem dit es preveu només l’afectació de vegetació
interessant de pineda de pi blanc en una petita franja de terreny situada a la part més propera a les
naus actuals i que es troba bastant alterada i amb un valor ambiental no especialment remarcable, amb
presència fins i tot d’espècies no autòctones com és la canya.
En la resta de la superfície afectada pel projecte, el valor de la vegetació afectada és mínim i correspon
a vegetació ruderal o antics camps de conreu abandonats a on es troba en una fase inicial d’implantació
de la pineda o també superfícies de fenassars de baix valor ambiental.
-Afectació de vegetació de ribera: no es preveu afectació de ribera en tot l’àmbit del projecte ja
que no en hi trobem en tot aquest entorn davant la manca de cursos fluvials consolidats i amb una certa
entitat.
Afectació i fragmentació de masses forestals: com s’ha dit, la pèrdua de superfície forestal no
és especialment significativa (a l’entorn de 1,6 Ha) de pineda de pi blanc de la muntanya del Baró. No
hi ha fragmentació de zones de bosc, ja que les masses forestals queden a l’extrem nord-est de la
muntanya del Baró.

Superfície forestal de pineda que es preveu afectar pel projecte
- Afectació d’hàbitats d’interès comunitari: segons cartografia del Miramon a l’àmbit del projecte
hi trobem a l’extrem de ponent un hàbitat protegit com correspon a les pinedes mediterrànies que es
troben identificades com a hàbitat d’interès comunitari (codi 9540), d’acord amb la Directiva 92/43/CE,
de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre; i
consten com a element clau a la fitxa de prioritats de conservació per a l’espai natural de la Serra de
Collserola, d’acord amb les determinacions contingudes en l’annex 6 de l’Acord GOV 150/2014, de 4
de novembre, corresponent a l’instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània.
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- Afectació d’arbres monumentals o protegits: no hi ha afectació d’arbres monumentals o protegits
ni d’especial interès botànic o paisatgístic.
L’impacte sobre la vegetació es donarà en fase d’obres per eliminació de la vegetació existent en l’àrea
destinada a sòl privat del projecte i es valora com a MODERAT caracteritzant-se per ser un impacte
negatiu, directe, simple, localitzat, permanent, irreversible, irrecuperable, a curt termini i proper a
l’origen. Aquest impacte es preveu reduir a l’aplicació de diverses mesures correctores que es definiran
en l’apartat corresponen del present document.
En fase d’explotació no es preveu cap mena d’impacte sobre la vegetació i per tant l’impacte es valora
com a COMPATIBLE.
-

Fauna:

En aquest cas l’impacte sobre la fauna es preveu poc significatiu, ja que per la presència del polígon
industrial i les grans vies de comunicació properes, fins i tot a l’extrem de la muntanya del Baró que seria
l’àmbit afectat pel projecte, la presència de fauna, sobre tot vertebrada, és poc significativa per
l’allunyament que genera l’activitat industrial i el trànsit proper.
- Afectació o reducció de la fauna present: la qualitat de la fauna present es valora com a baixa,
així com poc nombrosa i diversa; la fauna de mes valor la trobem dins dels límits del Parc de Collserola
que no es veuran afectats pel present projecte. L’ampliació del polígon comportarà un cert allunyament
de la poca fauna present, però sempre amb la premissa de no alterar la vida animal dins de l’espai
protegit sobre tot en fase d’explotació.
- Afectació directe d’hàbitats faunístics: hi haurà una pèrdua per eliminació d’una superfície de
pineda litoral en una franja propera al polígon industrial actual, mentre que la resta d’hàbitats afectats
són de baix interès per la fauna present. Si que es donarà un cert allunyament de la fauna en fase
d’obres però que es podrà recuperar en fase d’explotació
- Presència d’habitats i espècies protegides: dins de les zones d’afectació directa pel projecte, no
hi ha presència habitual d’espècies animals que gaudeixin d’un nivell de protecció alt, sobre tot pel que
fa referència a aus i amfibis (molt escassos dins l’àmbit del projecte). La pèrdua d’una certa superfície
de pineda litoral no ha de comportar l’eliminació d’hàbitats amb presència habituals d’espècies
protegides.
Igualment, en fase d’obres, es preveu que es donarà un cert allunyament temporal de diversos grups
faunístics que es podrà recuperar en fase d’explotació.
En fase d’explotació el risc d’atropellament de la fauna dins de la futura ampliació del polígon industrial
no es considera significativa per la poca fauna present a l’entorn.
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L’impacte sobre la fauna previst es valora en fase d’obres com a COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza per baix, negatiu, indirecte, sinèrgic, a curt termini, temporal, reversible, recuperable,
discontinu, localitzat i pròxim a l’origen. En fase d’explotació l’impacte previst es valora com a
COMPATIBLE i molt poc significatiu
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Connectivitat ecològica:
L’àmbit d’actuació està inclòs en un sector catalogat com a connector ecològic terrestre principal (codi
CTP087), que connecta les Muntanyes de l’Ordal amb la Serra de Collserola; i també forma part del
connector fluvial principal del Llobregat (codi CFP004), derivat de la seva localització entre la Serra de
Collserola i aquest riu. Aquest espai d’interès connector, que figura en el plànol d’ordenació 03 del
PEPNat i és essencial per tal de mantenir la viabilitat de les connexions ecològiques entre els hàbitats
del sector de la muntanya del Baró (Pi del Balç) amb el conjunt de pinedes mediterrànies del Parc
Natural.
Per tal de no afectar de la manera significativa la funció connectora de la Muntanya del Baró, s’ha
eliminat la proposta de connectar amb vials l’extrem sud del projecte pel darrera de l’actual extractiva i
el sector de les Llicorelles a Molins de Rei de manera que es mantindria l’espai connector actual i per
tant també la funció connectora de l’extrem de l’àmbit.
La pèrdua de superfície de pineda de pi blanc de l’extrem nord de la Muntanya del Baró no hauria
d’afectar significativament la connectivitat entre les pinedes de pi blanc del parc de Collserola d’aquest
entorn.
L’impacte previst sobre la connectivitat ecològica en fase d’obres es valora com a COMPATIBLEMODERAT i es caracteritza per ser mínim, negatiu, indirecte, sinèrgic, a curt termini, temporal,
reversible, recuperable, discontinu, localitzat i pròxim a l’origen.
En fase d’explotació, l’impacte previst sobre la connectivitat ecològica es valora com a COMPATIBLE i
es preveu mantenir sense canvis significatius el nivell actual de connectivitat o amb una mínima
afectació per l’eliminació d’una petita franja de pineda, a on la fauna present s’ha valorat com a poc
significativa.
-

Paisatge:

L’actuació prevista, per les seves característiques pot comportar un impacte significatiu sobre el paisatge
per la implantació o ampliació del polígon industrial, tot i que, amb bon criteri, es projecta de manera
compacte amb el polígon existent i que comporta uns moviments de terres significatiu amb l’aparició de
nous talussos molt verticals a peu de la muntanya del Baró, però que s’ha procurat la seva millor
integració paisatgística amb la proposta de construcció de murs verds que fins i tot millorarà la imatge
d’integració actual amb uns talussos molt verticals i totalment nets de vegetació o la presència de murs
de contenció totalment artificials fet que genera un impacte visual prou significatiu.
També generarà un impacte positiu l’eliminació de l’activitat extractiva actual i malgrat formar part de
l’ampliació del polígon industrial s’aconseguirà eliminar un element discordant del paisatge actual.
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Parets verticals presents actualment a la zona a on es preveu ampliar el polígon substituint pel parets actuals per
uns murs verds

- Degradació de la qualitat del paisatge: correspon a un paisatge a hores d’ara no massa
interessant pel fet d’estar a continuació d’un polígon industrial ja consolidat i amb la presència d’una
extractiva amb una mínima explotació actualment. La degradació més significativa es donarà amb
l’afectació de la part baixa de la muntanya del Baró que se’n eliminarà una part que passarà a sòl
industrial, mentre que les parts més altes i més exposades a les visuals no es veuran afectades.
- Impacte visual de l’actuació: el polígon industrial actual ja genera un impacte visual important
condicionat sobre tot també per estar dominat per un paisatge urbà-industrial. La nova proposta és
d’ampliar el polígon industrial però amb la millora que suposa l’eliminació de l’actual extractiva. Tot i
així l’ampliació del polígon comportar incrementar l’impacte visual del mateix i en bona part podríem dir
que una cosa compensa l’altra. Cal tenir present que l’exposició visual del polígon industrial és baixa,
no és visible des de cap carretera important i tampoc generar un impacte visual significatiu des del nucli
urbà del Papiol. L’ampliació, com que queda la darrera del polígon industrial actual tampoc serà
especialment visible fora des dels carrers del polígon industrial més propers.
- Capacitat del paisatge per integrar l'actuació: és un entorn d’una qualitat paisatgística mitjana,
tot i que d'alta fragilitat per la seva proximitat al parc de Collserola, però que en aquest i per protegir els
elements de més valor paisatgístic no es porta a terme cap actuació dins dels límits de l’espai protegit,
de manera que la capacitat d’absorció es valora com mitjana i per a millorar-ho serà important la
correcta aplicació de les mesures correctores que es proposen.
L’impacte previst sobre el paisatge es valora com a MODERAT en fase d’obres i també en fase
d’explotació i la tipologia de l’impacte previst s’estima com negatiu, directe, simple, localitzat, a curt
termini, temporal (fase obres) i permanent (fase explotació), irreversible, irrecuperable, puntual,
localitzat i proper a l’origen.
- Usos del sòl:
El canvi de tipologia o requalificació del sòl que comporta el desenvolupament del futur Pla Parcial es
concentra sobre tot en la transformació d’una activitat extractiva ja gaire be sense explotació en un futur
sòl industrial. No hi ha afectació de camps de conreu ni superfície agrícola i si que hi ha una certa
afectació de sòl forestal de pineda de pi blanc que no s’explota per a l’obtenció de recursos.
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No hi ha pèrdua de superfície agrícola, ni afectació de valors agrícoles, ni construccions o estructures
agrícoles ni res semblant. També hi ha afectació de terrenys erms o antigues terrasses agrícoles que
es troben en un estat de successió cap a les pinedes.
- Pèrdua de superfície agrícola: no hi ha afectació o pèrdua de sòl agrícola de camp de conreu.
S’afecten terrenys no conreables. Com que no hi ha pèrdua ni afectació de superfície agrícola tampoc
hi haurà fragmentació de camps de conreu ja que només s’afecta l’entorn de la llera del riu.
- Canvi d’usos del sòl: si que hi ha un canvi important per passar d’una antiga extractiva a sòl
industrial i un a part de terreny forestal també a sòl industrial.
- Afectació de construccions agrícoles o ramaderes. No hi ha cap nau, construcció agrícola o
ramadera dins la zona d'afectació ni en el seu entorn més proper.
L’impacte es valora com a COMPATIBLE-MODERAT tant en fase d’obres, i com COMPATIBLE en fase
d’explotació i és caracteritzaria per ser negatiu, directe, simple, a curt termini (fase d’obres) i a mig i
llarg termini (fase explotació), permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a
l’origen.
- Ordenació del territori:
El planejament actual vigent al Papiol ja té classificats aquests terrenys com a sòl urbanitzable de tipus
industrial per tant no es preveu cap mena d’impacte sobre l’ordenació de territori sinó que correspon a
desenvolupar un sòl que ja estava previst que fora industrial.
Tampoc hi ha afectació de cap mena de construcció, nau industrial, habitatge... amb excepció de la
planta de trituració de l’extractiva que s’eliminaria per passar-ho a sòl industrial.
Fins i tot el desenvolupament del Pla Parcial suposa una millora respecte a la proposta que figura en el
planejament vigent (Modificació Puntual del Pla General), des del caire ambiental, ja que s’incrementa
els espais verds (passa del 25,85% previst a 26,40% amb un increment a l’entorn de 700 m2).
En funció d’això es valora l’impacte previst com a COMPATIBLE en fase d’obres i també en fase
d’explotació.
- Infraestructures:
La proposta d’ampliació del sòl industrial del polígon industrial Sud del Papiol comporta l’obertura de
nous vials vinculats amb el sector i la seva connexió amb els vials ja existents. Si que en fase d’obres i
per desplaçaments de la maquinaria es podria donar unes certes molèsties respecte a la situació actual
mentre no estiguin construïts els nous carrers, però és un sector que es troba desplaçat lateralment
respecte al polígon actual i això contribuirà a minimitzar les molèsties als usuaris.
- Millora de la vialitat actual:. es crea una nova vialitat relacionada amb l’ampliació del sòl
industrial, amb 2 nous carres longitudinal (vial A o prolongació del carrer Industria i vial B que aniria en
paral·lel a l’actual carrer Industria) i dos nous carrers transversals. La vialitat actual a l’interior del
polígon industrial no es preveu que es pugui veure afectada
- Afectació de les vies de comunicació actuals: el projecte no ha de comportar canvis respecte a
la mobilitat actual ni per accedir al polígon industrial, ni tampoc s’afecta la mobilitat actual a l’interior de
l’àrea industrial ja consolidada.
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Afectació dels serveis presents: tota l’actuació s’ha pensat per no afectar els serveis presents
(línies elèctriques, canonada d’aigua, canonada de gas, canonada de residuals ...) però en aquesta
fase del projecte no s’ha entrat amb suficient detall per determinar quina afectació hi pot haver-hi però
en principi es preveu aprofitar tots els serveis ja existents en l’actual polígon industrial i que passen molt
propers a la proposta d’ampliació.
L’impacte previst es valora com a COMPATIBLE-MODERAT tant en fase d’obres i es caracteritza per
ser baix, negatiu, directe i/o indirecte, simple, a curt termini, temporal, reversible, recuperable,
discontinu, localitzat i proper a l’origen. En fase d’explotació es valora com a COMPATIBLE
-

Medi socioeconòmic:

- Millora del desenvolupament econòmic de l’entorn: el projecte es portarà a terme per a ampliar
el sòl industrial no només del municipi del Papiol sinó també d’aquest entorn del Baix Llobregat davant
la demanda existent actualment i que els sectors industrials tant del municipi del Papiol com dels veïns
es troben molt saturats i es considera convenient i necessari l’ampliació del sòl industrial existent.
Molèsties o perjudicis a la població: si be en fase d’obres l’execució de les mateixes podrà
comportar algunes molèsties sobre la població, no pel que fa a la població resident ja que queda allunyat
de zones urbanes sinó a la gent que treballa en el polígon industrial, a la llarga i en fase d’explotació
serà una actuació útil i interessant per la gent de les zones habitades properes ja que es crearan nous
llocs de treballs i no obligarà a una part de la gent del poble a desplaçar-se per anar a treballar.
L’impacte previst es valora com a COMPATIBLE en fase d’obres i com a POSITIU en fase d’explotació.
-

Patrimoni arquitectònic i arqueològic

- Afectació del Patrimoni arquitectònic: no hi ha elements del patrimoni arquitectònic protegit dins
la zona del projecte ni tampoc en el seu entorn més proper.
- Afectació del Patrimoni arqueològic: no hi ha jaciments arqueològics coneguts ni és una zona
d’expectatives arqueològiques a l’entorn del projecte.
- Afectació de jaciment paleontològics: segons dades de l’ICGC hi podria haver una afectació del
jaciment paleontològic del Papiol però per certificar-ho caldrà portar a terme un treball previ per
determinar si hi ha afectació o no abans de l’inici dels treballs d’urbanització.
- Afectació Elements del patrimoni cultural: no es preveu cap afectació d’elements del patrimoni
cultural ja que no en trobem cap de concret en aquest entorn.
En aquest cas l’impacte previst sobre el patrimoni es valora com a COMPATIBLE-MODERAT en fase
d’obres i com a COMPATIBLE també en fase d’explotació.
Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones
- Risc geològic: no es preveuen riscos geològics importants pel que fa a esllavissades,
esfondraments, despreniments de blocs, risc sísmic; hi ha presència de sòls amb pendent superior al
20%, però es localitzen a l’entorn de les zones verdes i no en el sòl privat industrial. El projecte no
hauria de generar cap mena de risc. Impacte: COMPATIBLE
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- Risc incendis forestals: tota aquesta zona presenta un alt d’incendis forestals tant per l’afectació
de part de la pineda de pi blanc de l’entorn de la muntanya del Baró com també per les activitats que
es desenvolupen a l’entorn de l’actual polígon industrial i la seva futura ampliació. En un futur el nivell
de risc serà el mateix que hi ha a dia d’avui i per aquesta raó caldrà establir les mesures correctores
necessàries per reduir el risc d’incendis forestals en les zones perimetrals que donen a la muntanya del
Baró. Aquest impacte es donaria tant en fase d’obres com també en fase d’explotació i es valora en els
dos casos com a MODERAT i es caracteritzaria per ser negatiu, directe, indirecte, simple, a curt, mig i
llarg termini, permanent, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen
- Risc inundabilitat: tota la zona del projecte i el seu entorn es troba fora de les zones
potencialment inundables fins i tot per un període de retorn de 10 i per tant no correspon a zones de
flux preferent. L’impacte es valora com a COMPATIBLE.
- Risc per la circulació o manipulació de mercaderies perilloses: no hi ha cap mena de risc o
impacte per aquest vector i que podria afectar la seguretat de les persones, tot i que hi ha vies de
comunicació importants properes, però queden suficientment allunyades. En un futur no hi haurà canvis
respecte al risc actual. Impacte previst es valora com a COMPATIBLE.
Residus:
La proposta d’ampliació del polígon industrial, sobre tot en fase d’obres comportarà la generació de
diverses tipologies de residus que caldrà gestionar de manera correcte per part del promotor del
projecte i les empreses que participin en la urbanització de l’àmbit, de manera que serà molt important
per part de la direcció d’obra supervisar la correcta gestió dels mateixos i que siguin gestionats per part
d’empreses homologades així com també els transportistes que les retiraran de les obres.
En fase d’explotació la gestió dels residus generats aniran a càrrec de les empreses que els generin i
es faran responsables de la seva correcta gestió.
Els residus generats en qualsevol actuació que es porti a terme caldrà gestionar els residus d’acord
amb la normativa actual portant a terme una recollida selectiva dels mateixos i una gestió adient a
través de gestors autoritzats i de manera molt significativa si es preveu la generació de residus especials
que caldrà gestionar-los d’acord amb el protocol corresponent.
El possible impacte pel que fa als residus generats en fase d’obres es valora com a COMPATIBLEMODERAT i es caracteritza per ser baix, negatiu, directe i/o indirecte, simple i/o acumulatiu, a curt
termini, temporal, reversible, recuperable, localitzat i tant pot ser proper com allunyat a l’origen. En fase
d’explotació es valora com a COMPATIBLE.
Com a conclusió després d’aquesta anàlisi de la previsible afectació dels diferents vectors ambientals
es valora que l’actuació prevista tindria un impacte en general mitjanament significatiu, sobre tot per
trobar-se parcialment dins dels límits del parc natural de Collserola i per afectar part d’una massa
forestal de pineda de pi blanc catalogada com hàbitat d’interès comunitari. En general, l’impacte visual
de l’actuació no es preveu especialment significatiu i té una part positiva molt significativa com seria
l’eliminació de l’antiga activitat extractiva.
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Tot seguit es presenta una taula resum que, un cop definits i caracteritzats els impactes per a cada
valor ambiental, reflecteix la seva valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte
global que comportaria el desenvolupament del projecte.

FACTOR AMBIENTAL

Fase Obres

Geologia

MODERAT

Edafologia

MODERAT

Hidrogeologia

MODERAT

Hidrologia

MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

Qualitat de l’aire
Impacte acústic
Impacte lumínic
Explotació de recursos Natural

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT

Vegetació

MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

Paisatge

COMPATIBLE

MODERAT

MODERAT

Connectivitat ecològica

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Espais d’especial protecció

Fauna i població animal

Fase explotació

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

MODERAT

MODERAT

Agricultura i Usos del sòl

COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

Ordenació del territori

COMPATIBLE

Infraestructures
comunicació

i

vies

de

Medi socio-econòmic
Patrimoni
Arqueològic

Arquitectònic

Risc seguretat persones
Residus o impacte residual

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE

i

COMPATIBLE
COMPATIBLE
POSITIU

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT
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Com es pot observar, en fase d’obres els impactes més significatius es donen sobre la geologia,
l’edafologia, la hidrologia, l’afectació dels espais protegits i la vegetació que s’han valorat com a
MODERATS, mentre que en fase d’explotació els impactes són menys significatius i cal destacar sobre
tot l’impacte sobre els espais protegits del Parc natural de Collserola per la seva proximitat però no es
preveu cap impacte directa sobre el mateix.
En fase d’explotació es valora com a POSITIU l’impacte que es podrà generar sobre la població, sobre
tot per la creació de nous llocs de treball i contribuir al desenvolupament del poble i també cal considerar
com a bo l’impacte que sobre el paisatge comportarà l'eliminació de l’espai degradat de l’actual
extractiva d’argiles tot i que passarà a sòl industrial però és un bon aprofitament dels espais degradats
existents.
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5.3. Incorporació de les determinacions establertes en el document d'abast de l'estudi
ambiental estratègic
Segons el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic emès pels Serveis Territorials a Barcelona
Girona de l’antic Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i concretament
l’oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, amb data 2 de març de 2.021 i número
d'expedient OTAABA20200094, l’estudi ambiental estratègic (EAE) haurà d’analitzar en més detall els
següents aspectes relatius a la proposta de Pla Parcial Urbanístic del Subàmbit 2 Industrial Sud en el
sector industrial Sud del municipi del Papiol.
Concretament en el document d'abast en l’apartat 4.3. Identificació dels elements ambientalment
rellevants en l’àmbit del Pla es diu:
1. CONTEXT TERRITORIAL, MEDI FÍSIC I OCUPACIÓ DEL SÒL. “cal fer esment a l’informe emès
per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el qual determina la necessitat d’incorporar la informació
de l’estudi “AP-0033/2017 Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol.
Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis”,
i conté un apartat específic que assenyala els aspectes a tenir en compte en l’elaboració del corresponent
projecte d’urbanització.
Aquests elements, tot i que s’han comentat en el present document ambiental s’han tingut present a
l’hora de redactar el corresponen projecte urbanístic que acompanya el present Estudi Ambiental
Estratègic.
2.- MEDI HÍDRIC I CICLE DE L’AIGUA. l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua posa de manifest
l’existència de diverses lleres públiques que es troben afectades per la proposta, tal com es pot veure
en la imatge 6. En conseqüència, l’informe recorda que la zona de domini públic s’ha de delimitar com a
sistema hidrològic i que, com a criteri general, no serà autoritzable la realització de cobriments de les
lleres ni l'alteració del seu traçat, de conformitat amb l’article 126 ter del Reglament del Domini Públic
Hidràulic.
La descripció dels cursos fluvials s’ha incorporat e l’apartat 2.1. Descripció dels aspectes
ambientalment rellevants en el punt 7 i el possible impacte sobre els mateixos es pot trobar a l'apartat
5.2. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada sobre el medi
ambient quan es valora l’impacte sobre la hidrologia i aigües superficials.
3.- MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA. L’informe del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola considera que al PPU caldria evitar la incorporació d’equipaments
dins dels propis límits del Parc per tal de garantir la conservació dels hàbitats existents.
En l’apartat 5.a/ Descripció de l’alternativa escollida ja s’ha especificat que els equipaments
previstos dins el sector s’ha retirat dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Pel que fa a la vegetació, tal com descriu l’informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, bona part de l’àmbit oest del PPU està ocupat actualment o bé per pinedes de pi blanc, en
especial amb sotabosc de llentiscle i puntualment amb presència també d’alzines i roures aïllats en zones
més ombrívoles, o bé per terrenys amb comunitats ruderals, d’antics conreus, d’oliveres, ara en procés
de transició espontània cap a un cobriment vegetal més forestal, també de pineda de pi blanc, a més
també de petites clapes de prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta). En aquest sentit, cal tenir
en compte que les pinedes mediterrànies es troben identificades com a hàbitat d’interès comunitari (codi
84

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 86 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

9540), d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestre; i consten com a element clau a la fitxa de prioritats de conservació
per a l’espai natural de la Serra de Collserola, d’acord amb les determinacions contingudes en l’annex 6
de l’Acord GOV 150/2014, de 4 de novembre, corresponent a l’instrument de gestió de les ZEC
declarades a la regió mediterrània. En aquesta avaluació ambiental, alhora, s'haurà de considerar els
impactes associats entre altres a la pols i al soroll generats sobre l'entorn immediat.
La descripció de la vegetació de l’àmbit del projecte s’ha fet l’apartat 2.1. Descripció dels
aspectes ambientalment rellevants en el punt 10 de vegetació i el possible impacte sobre les pinedes
de pi blanc es pot trobar a l'apartat 5.2. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de
l’ordenació proposada sobre el medi ambient quan es valora l’impacte sobre la vegetació. Respecte al
document inicial estratègic s’ha reduït de manera significativa la superfície de pineda afectada.
La totalitat de l’àmbit d’actuació es troba inclòs en el Perímetre de protecció prioritària per a la prevenció
d’incendis forestals (PPP) Serra de Collserola i, per tant, està afectat pel Pla especial d'emergències per
incendis forestals de Catalunya INFOCAT.
Aquesta informació s’ha incorporat en fet l’apartat 2.1. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants en el punt 20. Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones i més concretament
quan s’analitza el risc d’incendis forestals
Caldrà que l’EAE analitzi amb més detall els aspectes relacionats amb la connectivitat ecològica.
Endemés, caldrà avaluar els efectes sinèrgics i acumulatius derivats del desenvolupament de la
proposta i la seva proximitat amb el sector industrial Les Llicorelles, a Molins de Rei; així com el possible
impacte de fragmentació que ocasionaria l’execució de determinats vials de connexió entre ambdós
sectors
L’anàlisi sobre la connectivitat ecològica s’ha fet en l’apartat 2.1. Descripció dels aspectes
ambientalment rellevants en el punt 12.- Connectivitat ecològica. Després de l’anàlisi portat a terme
s’ha decidit d’eliminar la connexió amb el sector de les Llicorelles que s’havia previst en el document
inicial per tal de mantenir la connectivitat ecològica en el connector situat a l’extrem sud de l’àmbit.
Cal palesar que les aportacions de l’Institut Català de Paleontologia posen de relleu que s’han detectat
afectacions al patrimoni paleontològic, sense que el Pla contempli cap tipus de mesura preventiva o
correctora per evitar o minimitzar l’impacte. Consegüentment, considera que caldria realitzar un estudi
específic per tal d’avaluar el grau d’afectació sobre el patrimoni paleontològic i, si s’escau, realitzar una
intervenció paleontològica preventiva, que permeti una correcta recuperació del patrimoni paleontològic
potencialment existent i la informació associada, tal com s'estipula en el Decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
En l’apartat de mesures correctores del present document ja s’especifica que abans d’iniciar els treballs
d’urbanització de l’àmbit caldrà encarregar una intervenció paleontològica preventiva per determinar el
possible nivell d’afectació, si és que es dona, del jaciment paleontològic del Papiol.
4.- PAISATGE Tenint en compte la sensibilitat de l’àmbit d’actuació i la transformació significativa que
representarà el desenvolupament de la proposta, es considera oportú que l’EAE incorpori un estudi
paisatgístic que valori amb detall els efectes del Pla sobre el paisatge i en garanteixi una correcta
inserció en l’entorn.
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L’estudi d’integració i impacte paisatgístic s’incorpora com un document més del projecte i no
s’ha incorporat com a part de l'Estudi Ambiental Estratègic on ja s’ha fet una descripció complerta del
paisatge en l’apartat 2.1. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants en el punt 13 de paisatge
i el possible impacte sobre el paisatge s’ha fet en l’apartat 5.2. Identificació i avaluació dels probables
efectes significatius de l’ordenació proposada sobre el medi ambient quan s’analitza i es valora el
possible impacte sobre el paisatge.
5. - AMBIENT ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC.
Pel que fa al vector aire, caldrà que l’EAE contempli l’adopció de les mesures establertes pel Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, aprovat per l'acord de Govern GOV/127/2014.
Aquestes mesures s’han incorporat en l’apartat de Mesures correctores que es fa referència al vector
aire.
Canvi climàtic, tal com estableix l’informe de l’Oficina del Canvi Climàtic, caldrà que l’EAE avaluï les
emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades als consums energètics, a la mobilitat
generada, a les emissions generades per l’abastament d’aigua potable, pel sanejament de les aigües
residuals i per la gestió de residus, de les diverses alternatives proposades. Així mateix, caldrà
completar l’estudi de les emissions amb la pèrdua d’estoc de carboni i la capacitat d’embornal del sòl
forestal afectat pel desenvolupament del sector (pinedes de pi blanc). Una vegada conegut l’impacte
del Pla parcial sobre les emissions de GEH, caldrà plantejar mesures per a la mitigació d’emissions.
En l’apartat 6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC del present document, s’ha incorporat el càlcul de
les emissions de CO2 per les diferents alternatives utilitzant com a base de càlcul el full excel de la web
de la direcció general de Qualitat Ambiental i del Canvi climàtic i en funció dels resultats obtinguts s’han
plantejat tot un conjunt de mesures correctores per reduir la possible afectació.
6.- 4.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla. l’estudi ambiental estratègic
incorporarà, com a mínim, els indicadors ambientals que es descriuen en el document d’abast.
En l’apartat 2.4. Objectius de protecció mediambiental del present document s’han descrit els diversos
objectius ambientals vinculats en el projecte i en l’apartat 9 de l’EAE s’han incorporat els diferents
indicadors que es poden associar als diferents objectius ambientals plantejats. També s’han fet alguns
canvis respecte als objectius ambientals plantejats inicialment (EIA) per ajustar-los als que es descriuen
el document d’abast.
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
6.1. Anàlisi de la possible afectació al canvi climàtic
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L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat i es diu:
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.”
En aquest cas ens trobem que l’ampliació d’un polígon industrial amb una superfície estimada d’unes
7 Ha de bon segur que això comporta una afectació prou significativa sobre el canvi climàtic i més si va
acompanyat d’una pèrdua o afectació de superfície forestal de l’entorn de 1,6 Ha.
Concretament tenim si analitzem amb més detall que:
1/ Hi ha increment de sòl urbanitzable, tot i que ja previst en el planejament vigent, que com
s’ha dit seria per ampliar el sòl industrial actualment ja existent del polígon Industrial Sud que ja té una
superfície de sòl industrial a l’entorn de les 23 Ha (per tant a l’entorn del 25%).
2/ L’ampliació del polígon comportarà a la llarga una implantació de noves activitats industrials
que, per la seva activitat, puguin afectar el canvi climàtic, sobre tot si són activitats que en el seu procés
poden generar gasos d’efecte hivernacle. Per evitar o minimitzar les emissions per part de les futures
activitats a implantar seria interessant que en la normativa del sector es definís, d’acord amb
l’ajuntament, quin tipus d’activitat s’hi podran implantar.
3/ No es preveu crear noves zones habitades o residencials
4/ Bona part del sòl que es preveu passar a industrial correspon a la superfície afectada per una
antiga extractiva d’argila, per tant correspon a un sòl alterat i transformat per l’activitat extractiva que si
ha portat a terme al llarg de molts anys, tot i que darrerament només hi ha una planta de triatge i trituració.
5/ Si be l’ampliació del polígon no preveu modificar les vies de comunicació actuals però es
crearà l’obertura de nous vials i per tant, l’ampliació del polígon suposarà un increment de la circulació
de vehicles, tant de vehicles de turisme i sobre tot vehicles pesats amb la generació de gasos d’efecte
hivernacle que suposarà l’increment de la circulació de vehicles estimats.
6/ Com que hi haurà afectació i pèrdua de les masses forestals concretament de pinedes de pi
blanc, aquest fet també va en detriment de poder frenar el canvi climàtic ja que la vegetació arbrada
contribueix a captar els gasos contaminants tipus CO2 i per tant l’ampliació del polígon i afectar part de
la massa forestal de la muntanya del Baró tampoc contribuirà a frenar el canvi climàtic. Aquesta pèrdua
de massa forestal caldria contrarestar-ho amb noves plantacions arbrades en zones a on a dia d’avui
són terrenys erms sense vegetació arbrada i també amb la plantació d’arbres en els nous vials projectats.
7/ Es preveu la instal·lació d’equips fotovoltaics per a la captació de l’energia solar a totes les
futures naus industrials i aprofitar-la no només com a font d’energia de les mateixes, per reduir el consum
d’energies fòssils o no renovables.
Per tant amb la proposta d’ampliació del polígon industrial Sud es preveu que en cap cas contribuirà a
frenar el canvi climàtic, sinó que seran actuacions que poden generar un cert increment de gasos d’efecte
hivernacle i per això es farà necessari l’aplicació de tot un conjunt de mesures correctores per a poder
minimitzar la generació de CO2 i que l’afectació al canvi climàtic sigui poc significativa.
- Caracterització de possible impacte sobre el canvi climàtic.
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1/ Extensió de l’impacte: en aquest cas no es limitarà només a les 23 Ha de sòl industrial, sinó
que per difusió es faria extensiu a zones properes tot i que en aquesta fase del projecte es fa difícil poder
establir quina es preveu que pugui ser l’amplitud de l’impacte.
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: es fa difícil valorar la magnitud de l’impacte ja que serà
en funció de la tipologia d’activitats a implantar, però en general seria d’una magnitud, com a mínim
significativa i d’una certa complexitat ja que intervenen un bon nombre de factors.
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generi una afectació més o menys
significativa sobre el canvi climàtic per emissió de gasos d’efecte hivernacle serà real i evident, tot i que
serà fonamental l’aplicació de mesures correctores buscant de minimitzar l’efecte.
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas la durada de l’afectació serà ja des de fase
d’obres i es mantindrà en tota la fase d’explotació, per tant serà un impacte progressiu i sostingut al llarg
del temps per les activitats implantades i les correlacions indirectes (increment de circulació de
vehicles...) que suposarà.
5/ Mesures correctores: per minimitzar l’impacte serà important portar a terme tot un conjunt de
mesures correctores de diversa tipologia com podrien ser:
-

-

-

-

Fomentar la utilització d’energies alternatives i sostenible buscant de limitar la utilització de
combustibles fòssil per a la generació d’energia. Sobre tot cal plantejar la utilització
d’energies sostenibles com poden ser la fotovoltaica o fins i tot l’eòlica.
Una mesura molt important serà incorporar a la normativa del sector l’obligatorietat de la
col·locació de plaques fotovoltaiques en el sostre de les futures naus industrials de manera
que aquestes puguin arribar a ser autosuficients en el consum d’energia elèctrica.
Caldrà aplicar criteris d’estalvi energètic tant pel que fa a orientació de façanes, presència
d’obertures, aïllament de les naus...
Fomentar l’accés al sector industrial amb transport públic o mitjans no motoritzats per tal de
reduir els desplaçaments amb vehicles que utilitzen els combustibles fòssils com a
combustible.
En les zones verdes a on a hores d’ara no hi ha plantacions arbòries crear àmplies zones
arbrades, si correspon a la muntanya del Baró que sigui pinedes de pi blanc.
En els nous vials projectats, deixar espai a les voreres de manera que s’hi pugui plantar una
alineació arbrada, d’arbres caducifolis amb una separació entre peus d’uns 5-6 metres.

88

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 90 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

6.2. Càlcul de les emissions de CO2
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Els resultats obtinguts del full de càlcul pel que fa referència a l'estimació de les emissions de CO2
associades al Pla Parcial Urbanístic del sector Industrial Sud del Papiol són:

Alternativa 0
Emissions mobilitat
generada
Emissions consums
energètics
Emissions cicle de
l'aigua

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

0

4.708

4.708

4.708

0

3.749

3.927

3.927

0

26

26

26

Emissions residus

0

1.003

1.003

1.003

TOTAL (t CO2/any)

0

9.486

9.664

9.664

La conclusió que podem treure dels resultats anteriors és que com que les 3 alternatives (s’exclou
l’alternativa 0 de la no actuació) tenen la mateixa superfície de sòl industrial els resultats són
pràcticament els mateixos i no es pot diferenciar una alternativa de l’altra pels valors obtinguts.
Cal tenir present que els càlculs s’han fet agafant com a població afectada els habitants actuals del
Papiol segons el cens del 2020 ja que no espot determinar quina població anirà associada al
desenvolupament del futur sector industrial.
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Pla Parcial
Papiol, el

DADES BÀSIQUES
Pla
Municipi

Any Base
Obejctiu any 2020

Comarca
Baix Llobregat
Zona climàtica
ZC2
Emissions GEH segons el PAES (tCO2/any)

Parc de vehicles municipal

Turismes
2.251

Motocicletes
577

ALT. 2
60
20
20
100

ALT. 3
4.172

ALT. 3
60
20
20
100

Font: IDESCAT

ALT. 1
60
20
20
100

ALT. 2
4.172

1,5
5,00

ALT. 0
60
20
20
100

ALT. 1
4.172

0

0

0,00

0

0

Habitatges

ALTERNATIVA 3

0

0,00

Superfície de
sostre (m2)

0

0

Categoria
emissions CO2

0

0,00

Habitatges

ALTERNATIVA 2

0

0

Superfície de
sostre (m2)

0

0,00

Categoria
emissions CO2

0

0

ALTERNATIVA 1
Superfície de sostre
Habitatges
(m2)

Total

0,00

0,00

Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

ALTERNATIVA 3
Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

0

0,00

Superfície
(ha)

0,00

ALTERNATIVA 2
Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

0

0,00

Superfície
(ha)

0,00

0,00

ALTERNATIVA 1
Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

0

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

ALTERNATIVA 0
Superfície
(ha)

0,00

0,00

Superfície
(ha)

0,00

Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

0,00

Superfície
(ha)

Superfície
(ha)

0,00

Total

Total

Total

ALTERNATIVA 0
Superfície de
Habitatges
sostre (m2)

ALT. 0
4.172

Distància mitjana dels desplaçaments interns a l'àmbit/al sector (Km)
Distància mitjana de tots els desplaçaments a l'àmbit/al sector (Km)
Repartiment modal
% vehicle privat
% transport públic
% a peu / bicicleta
TOTAL %

Tipologia

TOTAL

Habitatge unifamiliar

Tipologia
Habitatge plurifamiliar

Població total (habitants)

Ús Residencial

Ús equipaments

Esportiu

No Esportiu

TOTAL

Categoria
emissions CO2

Categoria
emissions CO2

Categoria
emissions CO2
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Tipologia
Oficines

Comerç i serveis

TOTAL

Tipologia
Logístic
Productiu
TOTAL

Tipologia
Vial funcional

Vial ambiental

TOTAL
Superfície d'usos total (ha)

Total

Total

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

ALTERNATIVA 0
Superfície
(ha)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

ALTERNATIVA 1
Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)
Superfície
(ha)

0,00
Superfície
(ha)

ALTERNATIVA 2
Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

Superfície
(ha)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

Índex
Categoria
Edificabilitat
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

0,00

Superfície
(ha)

0,00

ALTERNATIVA 3
Superfície
(ha)
2,83
4,14
6,97

0,00

6,97

ALTERNATIVA 2
Superfície
(ha)
2,83
4,14

0,00

ALTERNATIVA 1
Superfície
(ha)
3,05
3,92
6,97

0,00

ALTERNATIVA 0
Superfície
(ha)
0,00
0,00
0,00

ALTERNATIVA 0

16.853,00

Superfície (m2)

ALTERNATIVA 3
Categoria
emissions CO2
D
17.548,00

Superfície (m2)

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Categoria emissions
Categoria
Superfície (m2)
CO2
emissions CO2
D
17.046,00
D

0,00

16.853,00

Superfície (m2)

17.046,00

ALT. 3

17.548,00

6,97
0,00

0,00

ALT. 2

0,00

Total

6,97
0,00

6,97

0,00

ALT. 1

0,00

ALT. 3
1,40
0,00

16.853,00

6,97
0,00

6,97

0,00

0,00

ALT. 0

0,00

ALT. 2
1,40
0,00

17.046,00

0,00
0,00

6,97

0,00

0,00

0,00

ALT. 1
1,40
0,00

17.548,00

0,00

0,00

0,00

ALT. 0
0,00
0,00

0,00

0,00

Total

Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Equipaments
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Índex d'edificabilitat bruta Mitjana (m2 sostre / m2 sòl)
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Equipaments
Mixt residencial-equipaments

ALTERNATIVA 3
Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

Categoria
emissions CO2

Categoria
emissions CO2
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ALTERNATIVA 0

Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Superfície (Ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Viatges/dia
0

0,0
0,0

Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

0,0
0,0

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0,0

0

Camions

Furgonetes

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Furgonetes/dia Camions/dia
0
0
0
0
0
0

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Habitatges
0

0
0

0
0
0

Espais lliures
(Ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

% a peu/bici
20
0
-

Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

3. Número de vehicles produïts

0,0
1,0

% transport
públic
20
0
20
0

Total
2.828
100%

Autobusos
0

0

0%
0%
0%
0%
0%
Turismes

0

Motocicletes

0

0

Total

Sostre (m2)
0
0
0

Equipaments
(%)
Equipaments (Ha)Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,00

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/m2st
0
0,5
0

0
0,2

% vehicle
privat
60
0
1,4
0

Motocicletes
577
20%

Camions
0

5,00
3,5
1,5

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES

Distància Interurbana (km)

Distància mitjana (km)
Distància Urbana (km)

0
0

Turismes
2.251
80%

Furgonetes
0

38,54
37,0
1,5

Autobusos

viatges/m2
0,05

Motocicletes
0

38,54
37,0
1,5

Camions

0

775,09

TOTAL

1,50
0,0
1,5

Furgonetes

0

574,07

0
0
Superfície sòl
(m2)
0

Sup. sectors Densitat mitjana
viatges/habitatge
(Ha)
(Hab/Ha)
7
Ús habitatge
0,00
0,00
Índex
Superfície sòl
edificabilitat
(m2)
bruta (m2st/m2s)
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

Turismes
0

Motocicletes

0

318,83

2. Repartiment viatges segons modalitat

5,9
4,4
1,5

0

112,84

Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

0

173,79

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
segons vehicles/dia

0

Distància Total (km/dia)

0

Autobusos

Dist. total Urbana (km/dia)

Dist. total Interurbana (km/dia)

0

0
0

0

0
0

0

0

0 tCO2/any
0 tCO2/any
0 tCO2/any

0

0

0
0

0
0

0
Emissions Urbana

Emissions Interurbana

Emissions Totals
gCO2/dia

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

0%

Emissions
Interurbana

Emissions
Urbana

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

0,0

0,0

0,0

0,0 t CO2/any

NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 94 de 158

0,0

Productiu

0,0

Funcional

0,0

Ambiental

Enllumenat públic

0,0

0,0

Logístic
0,0

0,0

0,0

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

0,0

0%
0%
0%
0%

0%
0%
00%%

0,0

0,0

Industrial

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

0,0

No esportiu

Equipaments

0,0
0,0

Esportiu
0,0
0,0

0,0

Terciari
Comerç i
Oficines
Serveis
0,0

0,0

0,0

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Hab.
Hab. unifamiliar
plurifamiliar
0,0
0,0
0,0

0,0 t CO2/any

Emissions
(t CO2/any)
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 t CO2/any

Emissions
(t CO2/any)
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

Altres usos

Superfície (m2 /ha)
Climatització i
ACS
Emissions
(t CO2/any)

Demanda aigua
(l/hab/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges
o m2
0
0,0
0,0
0,0

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

0%
0%0%

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Enllumenat públic
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NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

ALTERNATIVA 1

Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Superfície (Ha)
0,00
6,97
0,00
0,00
0,00
6,97

viatges/habitatge
7

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3
0,15
0,2
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I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Habitatges
0

4.879
0
0

Viatges/dia
0
Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0

Furgonetes/dia
415
0
0

0
0

Camions/dia
459
0
0

Espais lliures
(Ha)
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,70

Sostre (m2)
97.580
0
0

0
0

Equipaments (%) Equipaments (Ha) Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,35
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,35

Superfície sòl
(m2)
69.700
0
0

0
0

622

15.361

688

16.988

89

207

46.650

459

12%

415

58%

29%

0%

0
0

0

2.598

777

1%

0
697

% a peu/bici
20
1.185
-

8.887

Total

0
3.485

% transport
públic
20
1.185
20
59

Total
2.828
100%

Autobusos
59

0,0
1,0

% vehicle privat
60
3.555
1,4
2.539

Motocicletes
577
20%

Camions
459

5,00
3,5
1,5

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

349
5925

Turismes
2.251
80%

Furgonetes
415

38,54
37,0
1,5

Autobusos

0
3.485
Superfície sòl
(m2)
6970

Motocicletes
518

38,54
37,0
1,5

Camions

296

775,09

viatges/m2
0,05

1,50
0,0
1,5

Furgonetes

17.675

574,07

Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

3. Número de vehicles produïts

Densitat mitjana
Sup. sectors (Ha)
(Hab/Ha)
0,00
0,00
Índex
edificabilitat
bruta (m2st/m2s)
1,4
0,0
0,0

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

Turismes
2.021

Motocicletes

15.983

318,83

TOTAL

5,9
4,4
1,5

777

112,84

2. Repartiment viatges segons modalitat

173,79

Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

11.918

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
segons vehicles/dia

3.032

Distància Total (km/dia)
Dist. total Urbana (km/dia)

Dist. total Interurbana (km/dia)

160.721

229.601

68.880

9.751.949

10.146.871

394.922

4.897.499

5.095.832

198.333

0

4.708 tCO2/any
4.341 tCO2/any
367 tCO2/any

87.687

87.687

526.847

1.544.420

2.071.268

Emissions Urbana

Emissions Interurbana

Emissions Totals
gCO2/dia

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

Turismes
Motocicletes
Furgonetes
Camions
Autobusos

8%

92%

Emissions
Interurbana

Emissions Urbana

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16912894 KIMFX-8JVDR-HNI9L A69F3CD52BC46CE2F91ACF02915D554333500794) 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

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

ESTAT
SIGNATURES

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 96 de 158

1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Unifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Plurifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Categoria D
0,0

Total
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,048
0,000

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

Sense definir

(t CO2/any)
Categoria
Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

0,0

No esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge
(t CO2/any)
2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS
Esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions equipaments (t
CO2/any)

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions equipaments (t
Categoria B
CO2/any)
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Comerç i serveis
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Sense definir

0,0

3.499,4

Vies ambientals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

3,9

Oficines
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions terciari
(t CO2/any)

Emissions terciari
(t CO2/any)
4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

249,2

Productiu
Emissions
Superfície (ha)

Existent + planificat

3.748,6

Vies funcionals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
17.548,0
0,048
0,0
0,000

3,1

Logístic
Emissions
Superfície (ha)
Emissions industrials
(tCO2/any)
Emissions industrial
(t CO2/any)

Existent
Fotovoltaic
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

0,048

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Emissions enllumenat
(tCO2/any)
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6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Terciari
Comerç i
Oficines
serveis
Superfície (m2)
0

0
0
0
0

Superfície (m2)
0

0

Comerç i
serveis
0,0

0
0
0

Terciari

0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Oficines

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

3.748,6

Total

0,0

0,0

0,0

Enllumenat
Públic

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

No esportiu

0
0
0
0
0

0,0

Esportiu

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.748,6

Industrial

100%

0%
0%
0%

100%

0%0%

0%0%
0%

100%

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial
0

Productiu

Industrial
Logístic

0,0

Productiu

Industrial

Superfície (ha)
0

0,0

Logístic

0,0

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

0,0

0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Terciari

0,0

Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Plurifamiliar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Equipaments

Emissions
(t CO2/any)
0
26
0
0

26 t CO2/any

Emissions
(t CO2/any)
0
1.003
0
0

1.003 t CO2/any

Equipaments

Combustible renovable
Si
Residencial
Equipaments
Hab.
Hab. Unifamiliar
Esportiu
No esportiu
Plurifamiliar
Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2)
0
0
0
0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Total

0,000

Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Existent

Emissions reduïdes (t CO2/any)

Total reducció d'emissions
(tCO2/any)

0,0

Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

Residencial

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Emissions (t CO2/any)

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o
m2
0
69.700
0
0

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Enllumenat Públic
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ALTERNATIVA 2

Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Superfície (Ha)
0,00
6,97
0,00
0,00
0,00
6,97

viatges/habitatge
7

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3
0,15
0,2
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I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Habitatges
0

4.879
0
0

Viatges/dia
0
Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0

Furgonetes/dia
415
0
0

0
0

Camions/dia
459
0
0

Espais lliures
(Ha)
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,70

Sostre (m2)
97.580
0
0

0
0

Equipaments (%) Equipaments (Ha) Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,35
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,35

Superfície sòl
(m2)
69.700
0
0

0
0

622

15.361

688

16.988

89

207

46.650

459

12%

415

58%

29%

0%

0
0

0

2.598

777

1%

0
697

% a peu/bici
20
1.185
-

8.887

Total

0
3.485

% transport
públic
20
1.185
20
59

Total
2.828
100%

Autobusos
59

0,0
1,0

% vehicle privat
60
3.555
1,4
2.539

Motocicletes
577
20%

Camions
459

5,00
3,5
1,5

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

349
5925

Turismes
2.251
80%

Furgonetes
415

38,54
37,0
1,5

Autobusos

0
3.485
Superfície sòl
(m2)
6970

Motocicletes
518

38,54
37,0
1,5

Camions

296

775,09

viatges/m2
0,05

1,50
0,0
1,5

Furgonetes

17.675

574,07

Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

3. Número de vehicles produïts

Densitat mitjana
Sup. sectors (Ha)
(Hab/Ha)
0,00
0,00
Índex
edificabilitat
bruta (m2st/m2s)
1,4
0,0
0,0

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

Turismes
2.021

Motocicletes

15.983

318,83

TOTAL

5,9
4,4
1,5

777

112,84

2. Repartiment viatges segons modalitat

173,79

Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

11.918

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
segons vehicles/dia

3.032

Distància Total (km/dia)
Dist. total Urbana (km/dia)

Dist. total Interurbana (km/dia)

160.721

229.601

68.880

9.751.949

10.146.871

394.922

4.897.499

5.095.832

198.333

0

4.708 tCO2/any
4.341 tCO2/any
367 tCO2/any

87.687

87.687

526.847

1.544.420

2.071.268

Emissions Urbana

Emissions Interurbana

Emissions Totals
gCO2/dia

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

Turismes
Motocicletes
Furgonetes
Camions
Autobusos

8%

92%

Emissions
Interurbana

Emissions Urbana
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1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Unifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Plurifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Categoria D
0,0

Total
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,047
0,000

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

Sense definir

(t CO2/any)
Categoria
Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

0,0

No esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge
(t CO2/any)
2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS
Esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions equipaments (t
CO2/any)

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions equipaments (t
Categoria B
CO2/any)
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Comerç i serveis
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Sense definir

0,0

3.695,8

Vies ambientals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

4,1

Oficines
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions terciari
(t CO2/any)

Emissions terciari
(t CO2/any)
4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

231,2

Productiu
Emissions
Superfície (ha)

Existent + planificat

3.927,0

Vies funcionals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
17.046,0
0,047
0,0
0,000

2,8

Logístic
Emissions
Superfície (ha)
Emissions industrials
(tCO2/any)
Emissions industrial
(t CO2/any)

Existent
Fotovoltaic
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

0,047

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Emissions enllumenat
(tCO2/any)
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6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

Terciari
Comerç i
Oficines
serveis
Superfície (m2)
0

0
0
0

Superfície (m2)
0

0

Oficines

Comerç i
serveis
0,0

0
0
0
0
0

No esportiu
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Terciari

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Esportiu
0,0

0,0
0,0

3.927,0

Total

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Enllumenat
Públic

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.927,0

Industrial

0%
00%
%

100%

0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial
0

Productiu

Industrial
Logístic
Superfície (ha)
0

0,0

Productiu

Industrial
Logístic
0,0

0,0

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

0,0

0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Terciari

0,0

Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Plurifamiliar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Equipaments

Emissions
(t CO2/any)
0
26
0
0

26 t CO2/any

Emissions
(t CO2/any)
0
1.003
0
0

1.003 t CO2/any

Equipaments

Combustible renovable
Si
Residencial
Equipaments
Hab.
Hab. Unifamiliar
Esportiu
No esportiu
Plurifamiliar
Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2)
0
0
0
0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Total

0,000

Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Existent

Emissions reduïdes (t CO2/any)

Total reducció d'emissions
(tCO2/any)

0,0

Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

Residencial

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Emissions (t CO2/any)

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o
m2
0
69.700
0
0

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Enllumenat Públic
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ALTERNATIVA 3

Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Superfície (Ha)
0,00
6,97
0,00
0,00
0,00
6,97

viatges/habitatge
7

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3
0,15
0,2
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I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Habitatges
0

4.879
0
0

Viatges/dia
0
Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0

Furgonetes/dia
415
0
0

0
0

Camions/dia
459
0
0

Espais lliures
(Ha)
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,70

Sostre (m2)
97.580
0
0

0
0

Equipaments (%) Equipaments (Ha) Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,35
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,35

Superfície sòl
(m2)
69.700
0
0

0
0

622

15.361

688

16.988

89

207

46.650

459

12%

415

58%

29%

0%

0
0

0

2.598

777

1%

0
697

% a peu/bici
20
1.185
-

8.887

Total

0
3.485

% transport
públic
20
1.185
20
59

Total
2.828
100%

Autobusos
59

0,0
1,0

% vehicle privat
60
3.555
1,4
2.539

Motocicletes
577
20%

Camions
459

5,00
3,5
1,5

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

349
5925

Turismes
2.251
80%

Furgonetes
415

38,54
37,0
1,5

Autobusos

0
3.485
Superfície sòl
(m2)
6970

Motocicletes
518

38,54
37,0
1,5

Camions

296

775,09

viatges/m2
0,05

1,50
0,0
1,5

Furgonetes

17.675

574,07

Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

3. Número de vehicles produïts

Densitat mitjana
Sup. sectors (Ha)
(Hab/Ha)
0,00
0,00
Índex
edificabilitat
bruta (m2st/m2s)
1,4
0,0
0,0

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

Turismes
2.021

Motocicletes

15.983

318,83

TOTAL

5,9
4,4
1,5

777

112,84

2. Repartiment viatges segons modalitat

173,79

Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

11.918

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
segons vehicles/dia

3.032

Distància Total (km/dia)
Dist. total Urbana (km/dia)

Dist. total Interurbana (km/dia)

160.721

229.601

68.880

9.751.949

10.146.871

394.922

4.897.499

5.095.832

198.333

0

4.708 tCO2/any
4.341 tCO2/any
367 tCO2/any

87.687

87.687

526.847

1.544.420

2.071.268

Emissions Urbana

Emissions Interurbana

Emissions Totals
gCO2/dia

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

Turismes
Motocicletes
Furgonetes
Camions
Autobusos

8%

92%

Emissions
Interurbana

Emissions Urbana
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1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Unifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

Hab. Plurifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Categoria D
0,0

Total
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,047
0,000

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

Sense definir

(t CO2/any)
Categoria
Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

0,0

No esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge
(t CO2/any)
2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS
Esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions equipaments (t
CO2/any)

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions equipaments (t
Categoria B
CO2/any)
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Comerç i serveis
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Sense definir

0,0

3.695,8

Vies ambientals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

4,1

Oficines
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Emissions terciari
(t CO2/any)

Emissions terciari
(t CO2/any)
4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

231,2

Productiu
Emissions
Superfície (ha)

Existent + planificat

3.927,0

Vies funcionals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
16.853,0
0,047
0,0
0,000

2,8

Logístic
Emissions
Superfície (ha)
Emissions industrials
(tCO2/any)
Emissions industrial
(t CO2/any)

Existent
Fotovoltaic
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

0,047

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Emissions enllumenat
(tCO2/any)
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6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Terciari
Comerç i
Oficines
serveis
Superfície (m2)
0

0
0
0
0

Superfície (m2)
0

0

Comerç i
serveis
0,0

0
0
0

Terciari

0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Oficines

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

3.927,0

Total

0,0

0,0

0,0

Enllumenat
Públic

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

No esportiu

0
0
0
0
0

0,0

Esportiu

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.927,0

Industrial

100%

0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Residencial

Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial
0

Productiu

Industrial
Logístic

0,0

Productiu

Industrial

Superfície (ha)
0

0,0

Logístic

0,0

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

0,0

0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Terciari

0,0

Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Plurifamiliar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Equipaments

Emissions
(t CO2/any)
0
26
0
0

26 t CO2/any

Emissions
(t CO2/any)
0
1.003
0
0

1.003 t CO2/any

Equipaments

Combustible renovable
Si
Residencial
Equipaments
Hab.
Hab. Unifamiliar
Esportiu
No esportiu
Plurifamiliar
Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2)
0
0
0
0

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Total

0,000

Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Existent

Emissions reduïdes (t CO2/any)

Total reducció d'emissions
(tCO2/any)

0,0

Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

Residencial

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Emissions (t CO2/any)

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o
m2
0
69.700
0
0

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Enllumenat Públic
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Pla
Municipi
Baix Llobregat
ZC2

Pla Parcial
Papiol, el

0
0
0
0
0

Alternativa 0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

11%

Alternativa 1
0%

39%

Alternativa 0

Alternativa 0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0
0
0
0
0

RESUM EMISSIONS DE CO 2 ASSOCIADES AL PLA

Comarca
Zona climàtica
Emissions totals

0%
0%

Alternativa 0

Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Emissions sense mobilitat externa
Emissions mobilitat interna
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

50%

Alternativa 1
4.708
49,6%
3.749
39,5%
26
0,27%
1.003
10,57%
9.486
100,0%

Alternativa 2

10%
49%

Alternativa 2
4.708
48,7%
3.927
40,6%
26
0,27%
1.003
10,38%
9.664
100,0%

0%

41%

Emissions mobilitat generada

Alternativa 2

Alternativa 2
367
6,9%
3.927
73,8%
26
0,49%
1.003
18,84%
5.323
100,0%

Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus

Alternativa 1

Alternativa 1
367
7,1%
3.749
72,9%
26
0,51%
1.003
19,49%
5.145
100,0%

10%
49%

Alternativa 3

41%

0%

Alternativa 3
4.708
48,7%
3.927
40,6%
26
0,27%
1.003
10,38%
9.664
100,0%

Alternativa 3

Alternativa 3
367
6,9%
3.927
73,8%
26
0,49%
1.003
18,84%
5.323
100,0%
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Alternativa 0
0%
0%
0%

Mobilitat generada
Consums energètics
Cicle de l'aigua
Residus
TOTAL (KgCO2/habitant/any)
TOTAL (t CO2/habitant/any)

Comparació amb el PAES
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6.3. Pèrdua d’estoc de carboni i capacitat d’embornal del sòl forestal afectat
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Definicions:
Estoc de carboni: la quantitat de carboni que els boscos, matollars i conreus tenen emmagatzemat.
Durant el procés de fotosíntesi, les plantes capturen el carboni present a l’atmosfera (CO2) i el retenen
a les parts llenyoses dels arbres i conreus (biomassa aèria) o a les arrels (biomassa subterrània). Així
doncs, funcionen com uns magatzems de carboni.
Estoc de carboni dels sòls: els sòls també emmagatzemen carboni orgànic provinent de les restes
vegetals en descomposició d’arbres i conreus així com de les arrels de les plantes. El carboni atmosfèric
fixat pels arbres, matolls o conreus acaba residint en el sòl després de la degradació feta pels
organismes.
Capacitat d’embornal: és la taxa que mesura el ritme amb què els arbres capturen el carboni de
l’atmosfera. Aquesta no és sempre la mateixa al llarg dels anys, ni és igual per a totes les espècies ni
per a totes les edats dels arbres. Els boscos més joves tenen taxes més elevades, mentre que els
boscos més vells tenen taxes molt properes a zero.
En el nostre cas concret i fent referència a l’alternativa 3 tenim
Superfície de pineda afectada (s’exclou la que s’incorpora com a zona verda ja que es mantindrà en el
seu estat actual) per l’ampliació del polígon: 20.840 m2, per tant 2,08 Ha.
Factor d’emissió estoc de Carboni (Tona de CO2/Ha) per la pineda de pi blanc 176,41
Per tant en aquest cas serien pèrdua anual estimada en 176,41 x 2,08 = 366,93 tones de CO2
Factor d’emissió de capacitat d’embornal (Tona CO2/ha any) per la pineda de pi blanc 2,46
Capacitat d’embornal estimada 2,46 x 2,0’8 = 5,11 Tones CO2/any
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7. SEGUIMENT AMBIENTAL DE L'ACTUACIÓ
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Caldrà establir tot un conjunt de mesures globals per promoure una realització més harmoniosa de
l’actuació per tal de minimitzar les afectacions de l'activitat humana i el funcionament dels ecosistemes
a les vores i rodalies del sector que es preveu puguin quedar afectats de manera directa o indirecta per
aquesta ampliació de l’actual polígon industrial Sud, i com procurar reduir al màxim les possibles
afectacions sobre l’entorn, generades per aquesta actuació tant en fase de construcció com d’explotació.
Així, pels diferents vectors ambientals que es podrien veure afectats per aquesta actuació es proposen
les següents actuacions de seguiment i control ambiental de les actuacions a realitzar, sobretot en fase
d’obres.
Com que es tracta d’una actuació important per la seva extensió i sobre tot per l’afectació de zones d’un
valor ambiental significatiu com poden ser les pinedes de pi blanc i també per la proximitat als límits del
Parc natural de la Serra de Collserola, es considera que serà necessari que es porti a terme una
supervisió, seguiment i control dels treballs d’ordenació del sector. El responsable de la supervisió
ambiental serà una persona amb experiència i coneixements suficients per a poder desenvolupar
aquesta tasca. Aquesta supervisió serà a càrrec del promotor i en cap cas podrà estar vinculat o
relacionat amb les empreses que desenvolupin les obres.
Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) s’haurien de centrar en els següents
aspectes:
• Verificació de l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.
• Control de l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en el present
document ambiental, així com també en l’estudi d’integració i impacte paisatgístic i les determinacions
que pugui demanar l’administració corresponent.
Durant la fase de construcció, es realitzarà un seguiment exhaustiu de la interrelació entre l’execució
de l’obra i els components ambientals.
Per part del tècnic competent es realitzarà un seguiment de les mesures aplicades, localitzant-les en
l’espai i en el temps i destacant el grau d’eficiència de les mateixes.
El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostraran el grau d’aplicació de les mesures.
El control es realitzarà en fase de construcció, de tal manera que la seva evolució en l’espai i en el
temps quedarà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada
moment l’estat i el grau d’aplicació de les mateixes.
En el cas de la ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la
redefinició de les noves mesures.
a. Sòls: Caldrà vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea de l’obra, procurant
evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels mateixos o per
vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit excessiu de vehicles de l’obra que
comporti la seva compactació.
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1. Controlar qualsevol risc que pugui generar la possible contaminació dels sòls per vessament
de substàncies procedents de l’obra o per les pròpies activitats de l’obra i que poden arribar a contaminar
el sòl o fins i tot les aigües subterrànies. En cas d’abocament incontrolat procurar aplicar les mesures
correctores pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de les substàncies
contaminants.
2. Es farà un seguiment de la superfície d’afectació pel pas de la maquinària durant la fase de
construcció, controlant que no sigui superior a la prevista en el projecte i no es creïn recorreguts
innecessaris fora de la zona de l’obra.
3. Controlar que es mantingui una delimitació adequada de les superfícies directament afectades
pels treballs sobre tot els relacionats amb la construcció del mur verd ja que és l’actuació que comporta
una major afectació de la massa forestal. Serà important supervisar que el moviment de la maquinaria
no es porti a terme fora de les àrees previstes en el projecte.
4. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats pels treballs i
una vegada acabada l’obra. La puntualitat en realitzar aquestes mesures evitarà erosions innecessàries
del terreny i pèrdua de qualitat del mateix.
4. Assegurar que els moviments de terres i els acopis temporals de materials no provoquin una
deterioració innecessària de l’entorn immediat. Caldrà promoure una redistribució i aprofitament d'aquestes
terres per evitar aportacions de l'exterior, sempre que això sigui possible.
b. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de les
aigües subterrànies com de les escorrenties i els petits recs, de manera que no pugui donar lloc a cap
contaminació directa o indirecta de les seves aigües o de qualsevol altre curs fluvial.
1. L’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de les aigües subterrànies com
de les escorrenties i els petits recs de manera que no pugui donar lloc a cap contaminació directa o indirecta
de les seves aigües o de qualsevol altre curs fluvial.
2. Controlar que els abocadors, els dipòsits de material i parcs de maquinària es facin allunyats
dels cursos d'aigua i àrees especialment sensible sobre tot en les zones amb l’aqüífer molt som i terrenys
permeables.
3. Es mantindran els pendents existents per facilitar l’escorrentia i la conducció de les aigües
superficials cap el drenatge natural.
4. Supervisar que no es produeixi cap emmagatzematge d’olis i combustibles prop dels cursos
fluvials o de les zones per on discorren les escorrenties de les aigües superficials. Aquest
emmagatzematge de residus i substàncies perilloses o contaminants caldrà fer-ho en recipients tancats
o guardats dins d’una cubeta, no podran estar a la intempèrie i hauran de ser gestionats per la mateixa
empresa de forma correcta.
c. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació
atmosfèrica, regulant tant la contaminació per gasos, fums i pols que s'originin pel funcionament de la
maquinària i de la mateixa activitat, en especial per la presència de partícules de pols en suspensió a
l'aire degut a la pròpia activitat, al moviment de la maquinaria, moviments de materials especialment en
els punts més propers a les zones habitades.
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1. Es controlarà la producció o generació de fums i pols per part de la maquinària dedicada a les
tasques d’urbanització del sector tant pel que fa a fums i gasos generats per les màquines que treballen,
com per les partícules en suspensió originades en els moviments de terres que es porten a terme o el
desplaçament de vehicles pesats sobre superfícies no asfaltades o pavimentades.
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d. Soroll: caldrà vetllar, perquè els treballs habituals de l'activitat i les obres a portar a terme no
molestin als veïns i habitatges propers pel que fa al soroll generat per les mateixes.
1. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats en períodes
de descans i cap de setmana. L'horari s'haurà d'ajustar al que s'estableix en les ordenances municipals.
2. Assegurar que la maquinària que participa en l’obra compleixi amb la normativa establerta pel
que fa referència als nivells de soroll permesos i tingui el certificat d’haver passat les corresponents
revisions.
e.- Vegetació:
1. Supervisar que la superfície forestal afectada, en concret la pineda de pi blanc, sigui
l'estrictament necessària i s’ajusti al que figura en el projecte. Supervisar que els límits a afectar quedin
perfectament delimitats amb estaques i malla plàstica de manera que la maquinaria del projecte no pugui
sortir d’aquests límits.
2. Abans de començar les obres i en concret els treballs de tala, la supervisió ambiental haurà de
marcar quins seran els arbres que es veuran afectats i que caldrà talar.
3. Supervisar que les plantacions i les hidrosembres o sembres en les zones planeres es facin en
l’època de l’any correcta de manera que es pugui garantir la seva supervivència tant dels arbres com la
germinació i implantació de les llavors.
4. Caldrà supervisar les tasques de manteniment necessària de les plantacions portades a terme
en un període mínim de 2 anys, i que haurien de consistir en un mínim de 15 regs distribuïts entre els
mesos d’abril a octubre, dues neteges dels escocells de les plantes, dues aportacions d’adob i una poda
f. Població i activitat humana: caldrà controlar que la població afectada pels treballs en les obres,
puguin continuar desenvolupant les seves activitats habituals i professionals amb tota normalitat en tota
la fase d’obres.
1. Detectar possibles perjudicis que la realització de les obres puguin produir sobre les zones
habitades properes del municipi del Papiol i de la gent que treballa en el polígon industrial. Considerar
les problemàtiques dels residents pel que fa a sorolls, dificultat de desplaçament...
2. Interceptar possibles conflictes entre les obres, els veïns i la població en general; en cas de
conflicte caldrà buscar solucions positives i que siguin prou favorables tant pels residents com pel
contractista.
3. Controlar el manteniment i conservació de les vies de comunicació, tant les carreteres d’accés
al sector com també els vials del polígon industrial, que es poden veure afectats pels desplaçaments de
la maquinaria i camions vinculats a les obres.
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g. Gestió de residus: una de les tasques importants a portar a terme pel contractista i pel
promotor al llarg de tota l’obra serà la gestió correcta dels diferents residus generats. Caldrà fer en tot
moment una separació selectiva dels mateixos i gestionar cada tipus de residus d’acord amb la normativa
vigent (utilització dels gestors i transportistes de residus homologats per l’administració). També caldrà
posar una especial atenció en el tractament dels catalogats com a residus perillosos i els residus de
construcció i enderrocs.
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8. PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES O
COMPENSATÒRIES
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Tot seguit fem un petit resum de les principals mesures correctores que es proposa portar a terme per
tal de millorar la integració paisatgística dins l’entorn o contribuir a minimitzar l’impacte ambiental que
pot comportar aquesta modificació puntual del planejament que es planteja.
En funció dels impactes detectats a l’apartat anterior, a continuació es presenten una sèrie de mesures
preventives (P), correctores (Co) o compensatòries (Cm) a aplicar, com podrien ser:
8.1. POBLACIÓ I MEDI ANTRÒPIC
(P) Amb l’objectiu d’evitar l’afectació als vials d’accés al sector i de la mobilitat dins del polígon industrial
durant la realització de les obres, serà necessari realitzar una planificació de les feines a fer, de manera
que s’eviti el trànsit massiu de maquinària per la zona, així com assegurar que el territori no només
continuï com és accessible als usuaris, sinó que no pugui afectar la seguretat dels mateixos. Al final
dels treballs, s’assegurarà que tots els carrers actuals que puguin haver quedat afectats estan
restablerts adequadament, nets i sense restes de les obres o treballs portats a terme. Aquesta neteja
i conservació de l’asfalt dels carrers s’haurà de fer de manera periòdica durant tota la fase d’obres i
evitar que hi pugui haver acumulació de fang o pols en els mateixos.
(P) Les obres només es podran portar a terme dins de l’horari laboral (de 8 del matí a 8 del vespre) per
evitar les molèsties a les persones que viuen a l’entorn i molt especialment en els habitatges de la ronda
Nord i altres zones habitades properes
8.2. ZONES FORESTALS PROPERES I CONNECTIVITAT
(P) Control de les obres per tal de no afectar superfícies no previstes, especialment les àrees forestals
que fan de límit a mb el Parc de Collserola i que s’han inclòs dins de les zones verdes i en especial la
possible afectació de les pinedes. Senyalització i delimitació del límit de les àrees d’afectació de les
obres. Delimitar la zona de protecció de forma evident i efectiva com podria ser una tanca de malla
plàstica (no serà vàlida la cinta plàstica) fixada amb estaques per tal de no afectar superfície no
previstes. De manera periòdica es farà una revisió de les mesures de delimitació per tal que siguin
efectives.
8.3 QUALITAT ATMOSFÈRICA i ACÚSTICA
(P) Es controlarà que tots els vehicles i maquinària que intervinguin en l’obra, hagin passat les
inspeccions tècniques corresponents, sobretot pel que respecta a l’emissió de fums i sorolls. Tota la
maquinaria utilitzada en la construcció de la nau haurà de tenir al dia la corresponent inspecció de la ITV o
fitxa d’homologació de la CEE i on es comprovarà que compleix perfectament la normativa en emissions a
l’atmosfera (fums).
(P) Tots els vehicles que transportin materials que puguin generar pols seria convenient l’ús de lones
per a cobrir les caixes dels camions utilitzats en el transport.
(P) Caldrà portar a terme recs periòdics de les zones per on circuli habitualment la maquinària si es detecten
nivells elevats de partícules en suspensió (pols). El període d’aplicació d’aquesta mesura podria ser
qualsevol època de l’any, però és especialment important a l’estiu i durant els mesos més secs.
110

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 113 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Serà important que s’implantin mesures per la millora de la qualitat de l’aire com les que figuren en el Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (GOV127/2014) sobre tot les que fa referència als ens locals
i entre les que destacaríem:
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EL02 Millora del transport públic en col·laboració amb DTES i l’ATM
Potenciar que es pugui a accedir a l’ampliació del polígon en transport públic sobre tot des del poble
del Papiol però també des de les localitats veïnes
EL03 Foment de modes de transport no motoritzats
Facilitar l’accés des del nucli urbà del Papiol especialment a l'ampliació del polígon industrials amb
mitjans no motoritzats i per això seria important que els nous vials a construir tinguin un espai reservat
per a la circulació de vehicles no motoritzats om bicicletes o patinets i unes voreres àmplies per la gent
que hi vol anar a peu
EL10 Zones de càrrega i descàrrega prioritàries
Les futures àrees de càrrega i descarrega hauran d’estar dins de les parcel·les de futures activitats a
implantar i no podran ubicar-se en la via publica per no molestar en la circulació dels vehicles o
interceptar el pas de bicicletes o vianants. Aquests punts s’haurien d’incorporar en el corresponen estudi
de la mobilitat generada que acompanya el Pla Parcial
EL11 Regulació dels horaris de distribució de mercaderies
Regular els horaris en que es permet la distribució de les mercaderies, per tal d’evitar congestions.
Evitar que es distribueixin mercaderies en les hores punta i/o en les hores pic de contaminació
atmosfèrica.
EL18 Increment dels punts de recàrrega elèctrica de vehicles i motos.
Creació en la futura ampliació de polígon de diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics
8.4 HIDROLOGIA i AIGÜES SUPERFICIALS
(P) Mesures preventives de gestió de residus sobre tot els residus líquids, per tal que no s’afecti la
qualitat de l’aigua, tant superficial com subterrània generada per abocaments accidentals o incontrolats
que es puguin donar en fase d’obres.
(P) Definició d’àrees aptes per la ubicació de les zones d’instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària,
abassegament, etc. Que quedin allunyats de l’entorn de la riera
(P) Reducció de la superfície impermeable a l’estrictament necessària per facilitar la infiltració de les
aigües superficials i ajudar a la recàrrega de l’aqüífer. Utilització de paviments permeables i/o drenants,
que permetin la infiltració de l’aigua en el terreny.
(Cm) Es crearà a l’extrem del punt més baix del sector industrial un punt baix de recollida d’aigües
d’escorrentia que hauran de passar per un separador d’hidrocarburs abans de ser lliurades al drenatge
natural.
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8.5 EDAFOLOGIA i GEOLOGIA
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Un dels aspectes que provoca un major impacte sobre el territori és l’ocupació del terreny durant la fase
de construcció. Aquesta actuació provoca impactes no només sobre els sòls, si no també sobre la
vegetació present, la fauna i també el paisatge. És important assegurar que els impactes provocats en
la fase de construcció es puguin recuperar d’una manera satisfactòria en fases posteriors. Per tal
d’aconseguir minimitzar l'impacte es proposen una sèrie de mesures preventives i correctores:
(P) Durant la fase de replanteig, minimitzar l’ocupació i realitzar un marcatge estricte de les zones
forestals o sensibles que seran afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou el límit d’ocupació, la
zona d’abassegaments de terra vegetal, abocadors temporals, zona d’instal·lacions, etc. És
aconsellable revisar les fites o la delimitació periòdicament al llarg de la durada de les obres. Un cop
acabades les mateixes s’han de retirar les fites o les malles utilitzades pel marcatge, per tal d’evitar el
seu impacte visual i estètic.
(P) Limitar l’obertura de camins d’accés a l’obra, utilitzant sempre que es pugui camins existents o els
carrers de l’entorn com indrets de pas. En cap cas es podran obrir camins o punts de pas dins dels
límits del parc natural de Collserola. En el cas que sigui estrictament necessari crear nous camins,
aquests no superaran l’amplada de la maquinària que hi hagi de passar (3 metres). Un cop finalitzades
les obres es procedirà a la restauració d’aquests accessos temporals per tal de recuperar les condicions
inicials amb descompactació del terreny, estesa de terra vegetal i si cal plantacions de pineda.
(Co) Restaurar les superfícies d’ocupació temporal (zona d’abassegament de materials, caseta d’obres,
parc de maquinària, etc.) immediatament després que deixin de ser funcionals per l’obra.
(P) Els acopis temporals de terres en cap cas es podran fer dins de les futures zones verdes sinó que
es deixaran sobre terrenys ja alterats com podria ser l’entorn de l’antiga extractiva o terrenys de baix
valor ambiental.
8.6 VEGETACIÓ I PAISATGE
(P) Delimitació i marcatge de les zones de treball i abassegament de terres per tal d’evitar afectar la
vegetació natural de l’entorn. A més de definir els límits de les zones de transport o de transit de vehicle
de l’obra durant la fase de construcció, amb la mateixa finalitat; no afectar la vegetació natural
innecessàriament.
(Co) Per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació, es portarà a terme el decapatge
de la terra vegetal de les àrees afectades de la muntanya del Baró i el seu abassegament en zones
d’ocupació temporal, sempre amb pilons d’alçades inferiors als 2 metres i no compactació de la mateixa.
Aquesta terra reservada servirà posteriorment per recobrir les superfícies a restaurar, beneficiant-se
del seu potencial regeneratiu. La terra vegetal que s’extreu sempre serà amb un gruix no superior als
30-40 cm.
(Co) Pels treballs de restauració paisatgística s'utilitzaran només espècies autòctones i adaptades al règim
hídric d'aquest entorn; en cap cas es podran utilitzar espècies al·lòctones com les que figuren en el figuren
en el Real Decreto 630/2013 de 2 d'agost pel que es regula el "Catàlogo español de especies exóticas
invasoras"
(Co) Entre les principals tasques de restauració paisatgística que es proposen serien:
112

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ESTUDI (TD13-011): ESTUDI_RE2022/1088_ESTUDI_AMBIENTAL
_ESTRATEGIC_07032022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: KIMFX-8JVDR-HNI9L
Pàgina 115 de 158

Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

Concretament la restauració que es proposa pels talussos en desmunt projectats a l’extrem oest del
sector, a peu de la muntanya del Baró i en tots els terrenys de la mteixa serien:
La plantació arbòria serà amb peus de pi blanc (Pinus halepensis) amb una densitat de plantació de
500 peus /Ha i presentats en contenidor.
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Es combinaran dues mides de peus amb una proporció del 50%
Pi blanc (Pinus halepensis) de 150-200 cm d’alçada presentat en contenidor de 10 litres
Pi blanc (Pinus halepensis) de 100-150 cm d’alçada presentat en contenidor de 3 litres
La plantació arbustiva serà amb espècies pròpies de la pineda mediterrània de pi blanc i concretament
es proposa plantar:
-

Llentiscle (Pistacea lentiscus) de 40 – 60 cm d’alçada i presentat amb contenidor de 3 litres
Estepa (Cistus salvifolius) de 40 – 60 cm d’alçada i presentat amb contenidor de 3 litres

Per sobre del mur verd, es plantaran plantes enfiladisses, concretament heura (Hedera helix) separades
entre sí 1 metre i amb presentació de contenidor de 3 litres. Aquestes enfiladisses plantades a dalt del
mur verd, per gravetat aniran desenvolupant-se cap a la base del mur verd i a la llarga haurien d’acabar
recobrint tota la superfície del mur verd.
Els arbres es plantaran amb contenidor durant els mesos de baixa activitat vegetativa (novembre,
desembre, gener i febrer). Les parts de les arrels malmeses s’han d’eliminar, conservant el més gran
nombre possible d’arrels absorbents. Per a arrels més grans de 3 cm. de diàmetre, s’ha de fer un
tractament amb un cicatritzant. Les arrels de les plantes que presentin símptomes de dessecació o els
hagin patit abans de la plantació, s’han de submergir en una barreja d’argila, adob orgànic, aigua i
hormones d’arrelament.
Sobre totes les superfícies dels talussos i també del mur verd es portarà a terme, després de les
plantacions una hidrosembra de tota la superfície dels mateixos. Serà sempre una hidrosembra a dues
passades amb una composició de llavors de plantes herbàcies (gramínies i lleguminoses) adaptades
agroclimàticament a tot l’entorn de Collserola.
En els vials longitudinals de nova construcció es faran plantacions arbòries en les dues
voreres d’espècies arbres autòctones caducifolies i de baix manteniment com podrien ser lledoners
(Celtis australis) o també moreres (Morus alba) o negundo (Acer negundo).
El promotor de l’actuació s’haurà de fer responsable de portar a terme durant els 5 primers
anys després de les plantacions el manteniment de les mateixes i que consistirà en 15 regs anuals
(1 abril, 1 maig, 2 juny, 4 juliol, 3-4 agost, 2 setembre, 1-2 octubre). A més caldrà fer dues neteges
anuals i restauració dels escocells amb eliminació de males herbes i també 2 abonaments de les
plantes (abril i octubre). Aquest 5 anys de manteniment podrien ser prorrogables en funció de l’estat
de les plantacions a la finalització del termini.
(Co) En les ocupacions temporals i les superfícies generades per la nova obra, s’aplicaran plantacions,
i aportació i estesa de terra vegetal allí on calgui per facilitar la seva restauració paisatgística posterior.
La terra vegetal a utilitzar hauria de ser l’obtingut del decapatge dels terrenys de la pròpia obra.
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(Cm) Es podria proposar com a mesura compensatòria que tota la superfície de l’extrem oest que passa
a espais lliures i es projecta restaurar com una àrea forestal per donar continuïtat a les pinedes de pi
blanc de la muntanya del Baró, s’incorpori dins dels límits del Parc Natural de Collserola i per tant
ampliant la seva superfície actual pel fet d’incorporar les noves superfícies revegetades com a pineda.
Aquest fet compensaria la poca mínima pèrdua de superfície del parc afectada pel projecte ja que
l’increment de superfície seria molt superior a la pèrdua generada pel projecte.
(Co) Restaurar tota la superfície de l’antiga extractiva que queda fora dels límits del sòl urbanitzable a
on, en anteriors alternatives es preveia la construcció de la connexió amb el polígon industrial de Molins
de Rei, com a zona de pineda de pi blanc, fet ja afavoriria de manera significativa la connectivitat
ecològica entre els dos sectors del Parc de Collserola que es troben a cada costat del polígon industrial.
8.7. INCENDIS FORESTALS.
(P) A l’entorn de les futures naus industrials es deixarà deixa una franja exterior de protecció d’una
amplada mínima de 25 metres de baixa combustibilitat lliure vegetació seca, sense sotabosc i amb la
massa forestal aclarida i podada. La superfície del mur verd es pot comptabilitzar com a franja de
protecció d’incendis.
8.8. GESTIÓ DE RESIDUS
(P) En fase de projecte s’inclourà un estudi de la previsió de residus que generarà l’obra.
(P) En fase d’obra, es contractarà un servei de recollida periòdic i un gestor autoritzat. En cada retirada
es conservarà còpia del document acreditatiu, tant de l’autorització del gestor com de les retirades que
fan.
Per a la recuperació i tractament dels residus especials generats en obra, es proposa portar a terme
dintre de l’obra la gestió dels mateixos, mitjançant la implantació d’unes Àrees de Recollida Selectiva
de Residus Especials o Punts Nets.
Els residus susceptibles de reciclatge (fusta, peces i elements metàl·lics, plàstics, pneumàtics, vidres
etc.) s’apilaran, separats per tipologies, en contenidors que se situaran prop de la zona d’actuació a
cada moment de l’equip de selecció de residus. Una vegada plens, els contenidors seran retirats pel
gestor contractat.
(P) No es podrà fer manteniment de la maquinària ni gestió d’olis, ni repostatges de maquinària a la
zona d’actuació.
(P) Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos generats, si existeixen, o els olis durant la
fase d’obres. Hauran d’estar en un punt perfectament senyalitzat, conservats dins de dipòsits estancs i
protegits de les inclemències climatològiques i aïllats del terra.
(P) Els residus especials no es podran emmagatzemar en cap dins de la futura zona d’espia lliures.
Tot i que no es pot considerar una mesura correctora, i s’hauria d’incorporar a la normativa del sector,
seria molt important especificar quina tipologia d’activitats es podran implantar en la futura ampliació
del sector industrial, ja que no haurien de ser activitats potencialment contaminants i que puguin
incrementar, pel seu sistema productiu, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
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9.- INDICADORS AMBIENTALS
Tot seguit es fa una descripció dels diferents indicadors ambientals que van associats als diferents
objectius ambientals descrits en l’apartat corresponent.
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Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’especial valor natural
Indicador 1. Superfície de terrenys inclosos en el Parc Natural de la Serra de Collserola afectats per
actuacions que n’alterin la coberta vegetal o la morfologia del relleu.
Superfície estimada.
Percentatge respecte al sector

25.834 m2
20,36%

Indicador 2. Superfície de terrenys ocupats per l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) afectada pel Pla
Superfície estimada
Percentatge respecte al sector

26.268 m2
20,70%

Indicador 3. Superfície de sòl de protecció per a la connectivitat ecològica
Percentatge respecte al sector: com que s’ha eliminat la futura connexió prevista inicialment amb el
sector de les Llicorelles de Molins de Rei es considera que el projecte no comporta afectació de
superfície de l’espai connector.
Tot i així ens trobem que segons la cartografia del Miramon el 100% de la zona de la proposta
d’ampliació del polígon (i també tot el polígon industrial actual) es troba inclòs dins de l’espai connector
principal de les Muntanyes d’Ordal – Serra de Collserola. (veure figura adjunta en l’apartat de
connectivitat ecològica)
Objectiu 2: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl
Indicador 4. Percentatge de sòl artificialitzat:
Total de zona amb aprofitament
Total equipaments
Total Vialitat
Total sector
Total sòl artificial ja existent

69.724 m2
6.803 m2
16.895 m2
126.827 m2
5.490 m2

Total sòl artificialitat = 69.724 + 6.803 + 16.895 -5.490 = 87.932 m2 el que representa el 69,33% del
sector
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Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
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Indicador 5. Superfície habitada o transitada des de la qual les noves edificacions proposades serien
visibles.
Superfície estimada: les futures naus no seran visibles des de la major part del nucli urbà del Papiol amb
excepció del sector que es troba a la part més alta del nucli urbà i a l’entorn de la zona esportiva
municipal, carrers de les Escletxes, carrer Trull, Ronda de Pau Casals per la seva situació a l’extrem sud
del nucli urbà i en un punt enlairat. Tot i així serà una visió molt llunyana de més de 1.100 metres i
només seran visibles les naus de l’extrem sud del futur sector industrial.
La superfície amb aquesta visió llunyana i molt parcial de sector s’estima en uns 1.500 m2
Pel que fa a les vies de comunicació, el sector no és visible des de cap carretera
Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
Indicador 6. Consum d’aigua d’abastament previst en el sector.
Aquest indicador no es pot valorar en aquesta fase del projecte ja que per valorar-ho cal tenir present la
tipologia d’activitats a implantar en el sector i a hores d’ara no estan estimades ni es pot arribar a definir
les industries que s’hi implantaran.
A nivell mundial, una quarta part de l’aigua va destinada als usos industrials. Als països desenvolupats,
l’aigua d’ús industrial pot superar el 50% del consum total (el 53% a Europa); mentre que als països
predominantment agrícoles, no supera, en general, el 10% (a Espanya, el 6,4%; a Catalunya, el 33%).
Sobre tot es consumeix en:
-

Com a refrigerant en processos en que es genera una gran quantitat de calor
Com element per la neteja
Com a suport per a fabricació de productes manufacturats
Com a vapor per les màquines de vapor.

En el nostre cas i en funció de les activitats que es preveu es podran implantar en el sector només ens
trobaríem en el segon punt (aigua per neteja) i pot ser en algun cas molt concret com a suport per a la
producció de productes manufacturats.
Concretament si volem estimar els volums en funció dels paràmetres del sector tenim (agafant com a
base Plec de Prescripcions Tècniques per a la redacció de documents ambientals per al planejament
urbanístic (INCASÒL,2007):
Consum indústria
0,3 l/segon/Ha 69.724 m2 = 180.725 litres/dia o 180,7 m3/dia
Consum zona equipaments
0,3 l/segon/Ha 6.803 m2 = 17.633 litres/dia o 17,6 m3/dia
Consum zones verdes
0,1 l/segon/Ha 33.847 m2. Les zones verdes no tindran
manteniment per reg i com que correspon a zones forestals no es preveu consum d’aigua
L’estimació del consum d’aigua estimat seria de 198,3 m3/dia
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Objectiu 6. Prevenir els riscos naturals i antròpics.
Indicador 7. Superfície de terrenys amb pendents superiors al 20% afectada per l’edificació o altres
actuacions que alterin la morfologia del relleu.
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Superfície estimada
Percentatge respecte al sector

72.925 m2
57,48 %

Són dades obtingudes del plànol de terrenys amb pendent superior al 20% de l’ICGC però que no és
massa real, ja que sobre el terreny es pot evidenciar que superfícies amb poca pendent de la part baixa
de la muntanya del Baró i també algunes superfícies de l’antiga extractiva ja explotades i per tant a dia
d’avui planeres hi estan incloses.
Estimem que realment aquest percentatge estaria a l’entorn del 45-47% del sector i que totes les zones
d’espais lliures (33.487 m2) estan incloses dins d’aquesta superfície estimada
Objectiu 8: Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.
Indicador 8. Tones de CO2 equivalent generades

2.316 KgCO2/habitant/any

En aquest cas el càlcul de les emissions de CO2, com que no es pot saber realment la població
vinculada al futur sector industrial, el càlcul s’ha fet agafant com a base la població del Papiol l’any
2.020.
Indicador 9. Evolució de la capacitat d’embornal de carboni del medi forestal

5,11 tones CO2/any
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L’objecte del present estudi ambiental estratègic és valorar les incidències ambientals que pot comportar
la proposta de desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic d’ampliació del Sector Industrial Sud en el
terme municipal del Papiol a la comarca del Baix Llobregat i que el seu objectiu és l’ampliació del polígon
industrial ja existent a dia d’avui davant la demanda de falta de sòl industrial que hi ha actualment en el
municipi ja que el polígon industrial actual es troba ja saturat.
L’entorn del projecte se centra en l’espia actual que queda lliure a ponent de l’extrem nord del polígon
actual i que queda delimitat per ponent per l’entorn forestal de la Muntanya del Baró a on hi trobem sobre
tot presència de la pineda de pi blanc (hàbitat d’interès comunitari).
L’àmbit del present projecte tindria una superfície d'unes 12,69 Ha i es troba situat al sud del nucli del
Papiol, i seria una continuació cap el sud-oest del polígon industrial Papiol Sud i que té l’autopista B-23
com a límit de ponent així com el terme municipal de Molins de Rei i que afecta una part de la muntanya
del Baró que forma part del Parc natural de Collserola.
Actualment dins dels límits del sector hi ha una antiga activitat extractiva però a dia d’avui encara amb
activitat no com extractiva sinó com a zona de trituració i preparació de material i la resta correspon,
sobre tot a la part baixa de la muntanya del Baró que toca a l’actual polígon industrial i que correspon
a un bosc de pins com a habitat dominant
En el present document s’ha fet una anàlisi del medi físic de la zona del projecte i del seu entorn on les
principals característiques són:
-

-

-

-

-

-

L’extrem nord-oest del sector està inclòs dins dels límits del Parc de Collserola i que forma
part de la Xarxa Natura 2.000 i està catalogat com Espai Natural Protegit o Espai d’Interès
Natural (zona PEIN). La resta del sector queda fora dels límits d’aquesta zona de protecció.
Tota la zona del projecte es troba dins dels límits de la Geozona 338 “Escletxes del PapiolCan Puig”, que es caracteritza per presentar unes interessants formacions sedimentàries
d’especial rellevància
El sector presenta un relleu accidentat i que ha patit canvis significatius respecte al relleu
original en el cas de l’extrem sud per la presència de l’antiga extractiva d’argiles i la
implantació del polígon industrial. La zona forestals del sector de ponent ha patit poques
modificacions del relleu original que és accidentat.
Pel que fa a l'edafologia el valor edàfic de tot l'entorn es valora com a bona en la part forestal
i alterada en l’entorn de l’extractiva i el sector industrial.
No hi ha presència de sòls contaminats
La zona del projecte es troba sobre l’Aqüífer al·luvial de la Vall Baixa del Llobregat que és un
aqüífer protegit d’acord amb el Decret 328/1988 pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
Dins la zona del projecte no hi ha presència de cap curs fluvial important, tot i que creuen el
sector, en l’extrem de ponent, diversos barrancs que només recullen aigües de pluja i les
porten cap al Llobregat després de passar canalitzats o soterrats pel polígon industrial
Es troba fora de qualsevol tipus de zona potencialment inundable per a un període de retorn
de 50, 100 i 500 anys del riu Llobregat.
El sector Industrial Sud està parcialment inserit dins l’àmbit del Parc natural de la Serra de
Collserola, declarat pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre. Aquest entorn es troba inclòs en
el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i en la xarxa Natura 2000 (codi ES5110024) com a
zona especial de conservació (ZEC), mitjançant l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de
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novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000.
La vegetació present en l’àrea forestal correspon a una pineda de pi blanc amb un estat de
conservació mitjà i que correspon a l'hàbitat d'interès comunitari no prioritari de pinedes
mediterrànies. Per contra les àrees no forestals correspon a terrenys erms dominat per la
comunitat de ripoll i olivarda o antics camps de conreu ara convertits en prats i que
evolucionen cap a ser colonitzats per la pineda.
Fauna poc interessant, poc nombrosa i poc diversa per la forta pressió antròpica que suporta,
sobre tot per estar envoltades de zones urbanitzades; la qualitat i varietat de la fauna millora
quan ens endinsem en el Parc Natural de Collserola.
L’àmbit d’actuació està inclòs en un sector catalogat com a connector ecològic terrestre
principal (codi CTP087), que connecta les Muntanyes de l’Ordal amb la Serra de Collserola;
i també forma part del connector fluvial principal del Llobregat (codi CFP004), derivat de la
seva localització entre la Serra de Collserola i aquest riu.
L’interès paisatgístic de la zona es valora com a dolent en tot l’entorn de l’extractiva (extrem
sud) i com a mitjà a l’extrem nord corresponent a les zones forestals malgrat que el seu estat
de conservació no és massa bo.
No hi ha presència de sòl agrícola, o que conrees en els darrers anys sinó que només trobem
sòl forestal que no s’explota en més del 50% del sector i antigues parcel·les agrícoles
abandonades. No hi ha ni explotació agrícola ni del sòl forestal.
L'accés al sector es pot fer des de la carretera C-1413 per on hi ha una sortida en l’accés al
poble cap el polígon industrial Sud les Argiles, concretament des de carrer de la Industria
(extrem nord) i del carrer Salvador Espriu (extrem sud).
Tot el sector es troba a continuació del sòl industrial. No es preveu que les vies d’accés
actuals es puguin veure afectades.
Urbanísticament i d'acord amb el planejament vigent, correspon a sòl Urbanitzable.
No hi ha elements protegits del patrimoni ni arquitectònic ni arqueològic ni dins el sector ni
en el seu entorn proper. Tampoc correspon a una àrea d'expectatives arqueològiques.
Tot el sector forma part d'una zona àrea protegida del patrimoni paleontològic del Jaciment
Paleontològic del Papiol, constituït per argiles vermelles d'origen continental fluvial, amb
capes lenticulars de conglomerats i sorres, on s'estan trobant restes d’animals fòssils des del
període del Miocè inferior. Correspon a un sector amb un nivell de contaminació acústica i
contaminació lumínica mitjana per la proximitat al polígon industrial o al poble.
L’extrem de l’àmbit més proper a l’autovia està inclòs parcialment en les zones de risc pel
transport de mercaderies perilloses.

S’han definit diversos objectius de protecció ambiental que caldria complir i que bàsicament es
fonamenten en:
Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’especial valor natural
Objectiu 2: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl. Apostar per la compactació dels
assentaments urbans
Objectiu 3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles:
Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
Objectiu 6. Prevenir els riscos naturals i antròpics.
Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
Objectiu 8: Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.
Objectiu 9. Garantir una correcta gestió dels materials i els residus.
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Ampliar la superfície industrial del municipi ampliant el polígon en direcció ponent però sense entrar
dins dels límits dels espais protegits
Recuperar l’espai degradat de l’activitat extractiva que es troba a l’extrem sud del polígon i
reconvertir-ho en sòl industrial

Aquesta proposta d'ampliació del sòl industrial municipal es proposa davant la falta de sòl industrial lliure
en el municipi de manera que la disponibilitat de més sòl industrial permetrà la implantació de noves
indústries i activitats i creació de nous llocs de treball en el municipi, així com treure activitats i taller a
hores d’ara implantats dins el nucli urbà i que no poden sortir-ne per manca de parcel·les o naus en el
sector o polígon industrial del municipi.
Dins el terme municipal, l'ajuntament ha considerat que un dels millors sectors per portar a terme
l'ampliació del sòl industrial seria aquest sector o subàmbit 2 aprofitant, sobre tot els terrenys alterats
que ja ocupava l’anterior activitat extractiva d’argiles i també l’actual planta de trituració d’argiles.
En aquest apartat s’analitzaran les quatre alternatives que s’han estudiat, l’alternativa 0 (manteniment
de l’estat actual), l’alternativa 1 (que desenvolupa el que marca la Modificació Puntual), l’alternativa 2
(que desenvolupa el que marca aquest Pla Parcial), l’alternativa 3 és una evolució de l’alternativa 2 i que
contempla la millora en els diferents aspectes esmentats en els informes recollits en la primera fase de
tramitació del projecte.
Alternativa 0:
Suposa el manteniment de la situació existent en l’actualitat, caracteritzat per la presència d’una activitat
extractiva a dia d’avui fora d’ús situada a l’extrem est i sud-est del sector, que durant els anys que ha
estat activa ha alterat notablement el relleu original tot i que actualment només es conserva actiu el molí
de trituració de les argiles. L’activitat extractiva ha provocat un deteriorament progressiu d’aquest àmbit,
i al llarg del temps una erosió molt destacable del relleu (per l’acció d’elements com l’aigua, el fred o el
vent).
Com que no hi ha actuació no hi ha afectació de les zones de bosc actuals presents en la part baixa de
la muntanya del Baró (pinedes de pi blanc) i per tant tampoc cap actuació dins dels límits actuals del
Parc de Collserola, però el poble continua amb el problema de la manca de sòl industrial per a la
implantació de noves activitats.
Alternativa 1:
Correspondria al desplegament del Pla Parcial Urbanístic conforme a la categorització del sòl que figura
en la Modificació Puntual del Pla General Metropolità on ja es preveu el desplegament de tot aquest sòl
industrial a l’entorn de l’antiga activitat extractiva.
S’han plantejat 4 alternatives com són:
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Correspon a l’aplicació de petites variacions respecte a la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità de manera que el Pla Parcial que es desenvolupa millori pel que fa a la relació amb el
territori. L'adopció d'aquestes, tractant-se de modificacions que mantenen els paràmetres urbanístics
establerts en la M PGM, no vulnera el principi de la jerarquia normativa. Per les raons que es justificaran
més endavant s’ha adoptat l’alternativa 2 com a la més adient, des del caire urbanístic.
Correspon a l’alternativa que s’havia escollit com a bona en el Document Inicial estratègic i que ha servit
per base a la OTAA per a la redacció del document d’abast
Alternativa 3:
Correspon a una millora o evolució de l’alternativa 2 en funció dels diversos informes rebuts de les
administracions on sobre tot, s’ha buscat de generar la més baixa afectació ambiental especialment pel
que fa a:
-

Minimitzar l’afectació de les pinedes de pi blanc de l’entorn de la muntanya del Baró, per
aquesta raó en els espais perimetrals a la zona industrial se substitueix el desenvolupament
en secció del model de bancal drenat amb mur de formigó i gabions per la construcció d’uns
talussos a la part baixa fins a l’alçada màxima de les naus (uns 13 m) d’un mur verd amb
una verticalitat de 70º com a mínim i per sobre del mateix un talús en desmunt amb pendent
3H:2V de manera que puguis ser revegetat buscant de reduir la superfície d’ocupació i per
tant reduir el volum de terres desplaçat i sobre tot l’afectació de la superfície de pineda de
pi blanc afectada.

-

Afectació el mínim possible tota la superfície de l’àmbit que es troba dins dels límits d’espai
protegit de la Xarxa natura 2000 i el Parc de Collserola i que es limita a la part alta d’alguns
talussos. Així és modifica l’emplaçament dels equipaments i es deixen fora dels límits del
Parc Natural de la Serra de Collserola i es respecti la franja de 50 m des de l’autopista B23 sense edificació.

-

Millorar la connectivitat de l’entorn: ja que el punt crític semblava que podia ser la connexió
proposada del polígon industrial Sud amb el polígon industrial de Molins de Rei o sector de
les Llicorelles, s’ha eliminat el vial de connexió que hi havia en la proposta anterior
(alternativa 2) i es deixa tot aquest entorn lliure i com a zona verda

En funció del compliment dels objectius ambientals plantejats s’ha determinat que la millor proposta
correspon a l’alternativa 3.
El resum comparatiu de les superfícies serien:
Alternativa 1
Sòl públic
57.143 m2
Xarxa viària
17.548 m2
Parcs Urbans
32.792 m2
Equipaments
6.803 m2

Alternativa 2
57.143 m2
17.046 m2
33.796 m2
6.803 m2

Alternativa 3
57.143 m2
16.895 m2
33.445 m2
6.803 m2

69.724 m2
30.473 m2
39.251 m2
126.867 m2

69.724 m2
28.341 m2
41.383 m2
126.867 m2

69.724 m2
28.341 m2
41.383 m2
126.867 m2

Sòl privat
Grau 1 Industrial aïllada
Grau 2. Industrial arrenglada
Total
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Sòl públic
Xarxa viària bàsica
Parcs Urbans
Equipaments

Alternativa 1
45,04 %
13,83%2
25,85 % m2
5,36 %

Alternativa 2
45,04 %
13,44 %
26,24%
5,36 %

Alternativa 3
45,04 %
13,32%
26,36%
5,36 %

54,96 %
24,02 %
30,94 %

54,96 %
22,34 %
32,62 %

54,96 %
22,34 %
32,62 %

Sòl privat
Grau 1 Industrial aïllada
Grau 2. Industrial arrenglada

Com és pot veure les superfícies de les alternatives 2 i 3 són pràcticament les mateixes i la diferència
entre les dues són les millores que s’han incorporat, sobre tot des del caire ambiental i que fan que
l’alternativa 3 sigui millor que les anteriors, entre raons pel fet que:
1/ Molta menor afectació de la superfície de la pineda mediterrània de muntanya del Baró ja que
s’han substituït els murs i gabions i les diferents banquetes per uns murs verds que suposen una millora
a la integració paisatgística i una menor ocupació ja que són molt més verticals.
2/ Els equipaments que estaven situats dins de l’espia protegit es treuen fora del mateix
3/ No hi ha afectació de les superfícies que formen part del Parc de Collserola
4/ S’elimina la connexió amb el polígon industrial de Molins de Rei i es deixa lliure un important
corredor ecològic molt important pe facilitar la connectivitat ecològica dins del Parc de Collserola.
També s’ha valorat els possibles impactes que sobre el medi ambient pot comportar la proposta
escollida de desenvolupament del Pla Parcial i s’ha vist que la valoració dels impactes pels diferents
vectors ambiental tant en fase d’obres com d’explotació es preveu que puguin ser.

FACTOR AMBIENTAL

Fase Obres

Geologia

MODERAT

Edafologia

MODERAT

Hidrogeologia

MODERAT

Hidrologia

MODERAT

Qualitat de l’aire
Impacte acústic
Impacte lumínic
Explotació de recursos Natural
Espais d’especial protecció
Vegetació
Fauna i població animal

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

Fase explotació
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
MODERAT

COMPATIBLE

MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT

MODERAT

MODERAT

MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE
COMPATIBLE
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FACTOR AMBIENTAL

Fase Obres
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

Agricultura i Usos del sòl

COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

Ordenació del territori

COMPATIBLE

Connectivitat ecològica
Paisatge
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Fase explotació

Infraestructures
comunicació

i

vies

de

Medi socio-econòmic
Patrimoni
Arqueològic

Arquitectònic

Risc seguretat persones
Residus o impacte residual

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE

i

COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE
COMPATIBLE
POSITIU

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERAT

Com es pot observar, en fase d’obres els impactes més significatius es donen sobre la geologia,
l’edafologia, la hidrologia i la vegetació que s’han valorat com a MODERATS, mentre que en fase
d’explotació els impactes són menys significatius i cal destacar sobre tot l’impacte sobre els espais
protegits del Parc natural de Collserola per la seva proximitat, però no es preveu cap impacte directa
sobre el mateix.
En fase d’explotació es valora com a POSITIU l’impacte que es podrà generar sobre la població, sobre
tot per la creació de nous llocs de treball i contribuir al desenvolupament del poble i també cal considerar
com a bo l’impacte que sobre el paisatge comportarà l'eliminació de l’espai degradat de l’actual
extractiva d’argiles tot i que passarà a sòl industrial però és un bon aprofitament dels espais degradats
existents.
El possible impacte que pot comportar l’actuació sobre el canvi climàtic, es valora com a mitjanament
significatiu ja que es preveu un increment de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle tant per les noves
activitats industrials a implantar-hi com també per l’increment de circulació de vehicles.
S’ha fet un càlcul de l’increment de les emissions de CO2 que pot comportar el desenvolupament del
projecte i també i s’han calculat les emissions per pèrdua d’estoc de carboni i la capacitat d’embornal
del sòl forestal afectat.
Igualment s'ha donat compliment a les prescripcions i continguts mínims que determina el document
d'abast de l'estudi ambiental estratègic i que va proposar la OTAAA dels Serveis Territorials de
Barcelona.
S'ha fet una proposta de Mesures Correctores que puguin contribuir a reduir els impactes previstos i a
afavorir la integració paisatgística de la futura ampliació del polígon.
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Avanç del Pla parcial urbanístic del subàmbit 2, sector Industrial Sud, al terme
municipal del Papiol
1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Pla parcial urbanístic

Municipi:

El Papiol (Baix Llobregat)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20200094 (DA 139-20)

2. Marc normatiu i tramitació
2.1. Objecte
El present document d’abast determina l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud i
el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així
mateix, estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els
indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla.
2.2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens
locals i pel Parlament.
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica,
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.a) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina
els plans objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària.
- L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’avaluació
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ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que no
s’oposi a la legislació bàsica estatal.
- L’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’urbanisme atribueixen a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast que determini, un
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris,
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i
el públic interessat.
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori
i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental a
l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència
dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
2.3. Antecedents
En data 24 de setembre de 2020, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d’emissió del document d’abast sobre l’avanç del Pla
parcial urbanístic del subàmbit 2, sector Industrial Sud, al terme municipal del Papiol,
presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud l’avanç del Pla, el document inicial
estratègic i els plànols corresponents.
2.4. Consultes efectuades
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document d’abast
d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, aquesta
Oficina Territorial va sol·licitar l’emissió de les consideracions estimades oportunes en relació
amb el Pla esmentat a les administracions públiques i al públic interessat següent:
-

Agència Catalana de l’Aigua
Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
Servei de Planificació de l'Entorn Natural
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Agència de Residus de Catalunya
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
ATM - Autoritat del Transport Metropolità
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Consell Comarcal del Baix Llobregat
DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
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Així mateix, es va sol·licitar al Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona l’emissió de l’informe urbanístic i territorial previst en l’article
86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per tal de valorar l’adequació de
l’avanç a la legislació urbanística, a les directrius de planejament territorial i als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible.
En resposta a les consultes efectuades, s’han rebut informes de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, de 16 d’octubre de 2020; l’Agència Catalana de l’Aigua, de 19 d’octubre de 2020;
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, de 21 d’octubre de 2020; l’Autoritat del
Transport Metropolità, de 29 d’octubre de 2020; el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, de 2 de novembre de 2020; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 25 de
novembre de 2020; la Direcció General de Desenvolupament Rural, de 30 de novembre de
2020; l’Agència de Residus de Catalunya, d’11 de febrer de 2021; la Secció de Biodiversitat i
Medi Natural i Medi Natural, de 18 de febrer de 2021; i l’informe urbanístic i territorial emès per
acord de la Comisssió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió
de 21 de desembre de 2020, les consideracions dels quals s’han tingut en compte en la
redacció del present document d’abast i s’adjunten al mateix.
Per altra banda, ha tingut entrada per correu electrònic a la bústia de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, un escrit amb consideracions presentat per
l’Institut Català de Paleontologia, rebut en data 9 de novembre de 2020.
3. Dades generals del Pla
El present Pla parcial urbanístic (PPU) té per objecte el desenvolupament del sector de sòl
urbanitzable delimitat Industrial Sud, que s’ubica entre el polígon industrial existent, l’autovia
B-23 i el límit amb el terme municipal de Molins de Rei. El sector té una superfície de 126.867
m2 i inclou terrenys on actualment s’hi desenvolupa una activitat minera d’extracció d’argiles,
així com sòls que formen part de l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Tal com mostra la imatge 1, la proposta d’ordenació es desenvolupa en forma longitudinal a
través d’un vial central i dos paral·lels més curts. Sobre aquesta trama viària es recolza
l’edificació i es defineixen dos tipus de parcel·les per a l’ús industrial:
- Indústria aïllada/aparellada, de grau I, separada dels límits de la parcel·la i de l’alineació del
vial. Parcel·la mínima de 2.500 m2, i front de façana mínim de 36 m.
- Indústria entre mitgeres. Edificacions contínues de naus adossades, de grau II, amb una
parcel·la mínima de 500 m2 i un front de façana mínim de 12 m.
Pel que fa als usos admissibles, la normativa del document inclou un llistat d’activitats que
poden ser admeses, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. També s’admet l’ús comercial i de restauració, i l’ús d’habitatge per
al personal de vigilància, conservació o guàrdia de l’establiment en les parcel·les d’indústria de
grau I; així com les oficines o despatxos propis de cada establiment comercial o industrial; l’ús
sanitari; el cultural; l’esportiu; i les activitats de tipus lúdic, recreatiu i associatiu, amb
determinades restriccions.
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Imatge 1. Proposta de zonificació del sector industrial

Quant a les cessions, es desplaça la peça d’equipament prevista pel planejament vigent, cap a
l’espai més proper a l’autopista, darrera les noves naus, amb l’accés des del carrer de
Salvador Espriu. L’Ajuntament té previst ubicar-hi un viver d’espècies vegetals, motiu pel qual
es fixa normativament que el tipus d’edificació permès serà el que s’admet al sistema públic de
parcs i jardins (ocupació inferior al 2% i ARM 5 m). Alhora, el sistema públic d’espais lliures
s’organitza com a espai de transició entre la zona urbanitzable i el sòl no urbanitzable.
Atès que el desenvolupament d’aquest nou sector suposarà una forta alteració del relleu de la
zona, el present Pla parcial incorpora un projecte bàsic de restauració, que preveu un
condicionament morfològic del terreny, amb la conseqüent generació de desmunts i talussos,
tal com mostra la imatge 2. El tractament dels desnivells resultants entre la cota d’assentament
de les noves naus i l’espai natural contempla l’execució de talussos revegetables, de 45º, amb
bermes de 3,00 m d’amplada, arranjades amb una capa superficial de sauló i plantació
d’espècies arbòries autòctones.

Imatge 2. Seccions resultants
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4. Valoració del document inicial estratègic i determinació de l’abast i del nivell de detall
de l’avaluació ambiental
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4.1. Valoració global del document inicial estratègic
Examinada la documentació aportada, cal dir que el contingut del document inicial estratègic
(en endavant, DIE) s’adiu a les determinacions de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental. Tot i així, caldrà considerar, completar o esmenar els
aspectes del document ambiental que s’indiquen a continuació (en cursiva).
4.2. Relació amb altres plans i programes
El DIE enumera diferents plans urbanístics, territorials i sectorials que poden tenir incidència
en el Pla.
Així doncs, fa esment al planejament vigent, representat en la imatge 3, que correspon a la
Modificació puntual del Pla general metropolità (MPGM) a l’àmbit del sector industrial Sud Les Escletxes, aprovada definitivament el 28 de març de 2006, mitjançant la qual es va
delimitar un àmbit de sòl urbanitzable, de 192.584 m2, d’ampliació del polígon industrial
existent.

Imatge 3. Planejament vigent

Imatge 4. Sistema d’espais oberts del PTMB

També recull les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB),
representat en la imatge 4, el qual identifica els sòls objecte de transformació com a no
urbanitzables, principalment de protecció preventiva, a excepció de l’extrem sud-oest, que
gaudeix de protecció especial amb protecció jurídica supramunicipal atès que es troba inclòs
en el Parc Natural de la Serra de Collserola.
En aquest sentit, cal assenyalar que l’informe urbanístic i territorial emès per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona indica que, si bé els plànols del
PTMB no recullen l’ampliació del polígon industrial Sud delimitada en la MPGM del 2006,
l’article 3.4 de les Normes d’ordenació territorial assenyala que els àmbits dels nuclis i àrees
urbanes i de les àrees especialitzades assenyalats en els plànols comprenen el sòl urbà i
urbanitzable previstos en el planejament urbanístic vigent, d’acord amb la informació
disponible en el moment de la redacció del Pla. En cas de dubte o contradicció, prevaldrà
l’àmbit que realment tingui el sòl urbà i l’urbanitzable en els instruments urbanístics que
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estiguin aprovats definitivament en el moment de l’aprovació definitiva del Pla territorial. Així
doncs, conclou que la classificació del sector urbanitzable preval sobre el sòl no urbanitzable
del PTMB i, per tant, s’entén que la proposta no contradiu el planejament territorial.
Altrament, cal assenyalar que part de l’àmbit d’actuació està afectat pel Decret 146/2010, de
19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves
naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc.
També cal esmentar la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc natural de la Serra de
Collserola, aprovada definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya en sessió de 22
de desembre de 2020, la qual recull la classificació i qualificació vigent del sector i l’exclou
enterament del seu àmbit d’actuació. Alhora, el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge de la serra de Collserola (PEPNat), que es troba en tràmit, sí que inclou l’extrem sudoest del sector (~2,65 ha) dins dels límits del Parc natural, mentre que les 10 ha restants
formen part de l’àmbit d’Espai Funcional, entès com el límit entre les zones urbanes i les
diverses àrees naturals que composen el Parc. El PEPNat inclou en la seva normativa
directrius i criteris generals d’aplicació en aquests espais, amb les limitacions de la situació
urbanística, de sòl urbanitzable amb planejament aprovat, en la què ja es troba el sector;
aspectes com el tractament de les vores, la naturalització dels espais lliures, aplicació de
mesures per reduir els riscos, etc. que queden especificats en la secció 2 del capítol 5 de la
normativa del PEPNat.
En un altre ordre de coses, cal assenyalar que actualment es troba en tràmit una Modificació
puntual del Pla general metropolità (PGM) a l’àmbit de la Plana del Peró, al terme municipal
del Papiol, la qual també té per objecte l’ampliació de l’actual polígon industrial Sud - Les
Argiles mitjançant la delimitació d’un nou sector de sòl urbanitzable, de 41.474,75 m2 de
superfície, al nord de l’esmentat polígon.
4.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
A grans trets, un cop analitzada la documentació aportada, es valora positivament la diagnosi
ambiental de l’àmbit realitzada. Així doncs, l’estudi ambiental estratègic (EAE) haurà
d’aprofundir en aquests elements ja identificats, parant especial atenció als aspectes
següents:
- CONTEXT TERRITORIAL, MEDI FÍSIC I OCUPACIÓ DEL SÒL
El document ambiental descriu les característiques físiques de l’àmbit, el qual representa una
superfície de 12,69 ha i s’ubica al sud del nucli urbà del Papiol, a continuació del polígon
industrial Papiol Sud.
Tal com mostra la imatge 5, dins dels límits del sector hi ha una antiga activitat extractiva (1),
que actualment acull una zona de trituració d’argiles i preparació de material; una edificació
industrial i esplanada d’estacionament de camions (2); i la resta correspon a la part baixa de la
muntanya del Baró, que es troba coberta per pineda de pi blanc com a habitat dominant (3).
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Imatge 5. Usos del sòl i preexistències del sector

Amb referència a la geomorfologia, l’àmbit es caracteritza per un relleu molt irregular, que va
des de la cota 41, en el pàrquing de camions del carrer de Salvador Espriu, i puja cap a la
muntanya del Baró fins arribar a l’entorn de la cota 110, i fins a les perimetrals de l’extractiva al
voltant de la cota 70. També cal fer esment al risc geològic, pels efectes dels moviments del
subsòl, que s’ha detectat en el municipi del Papiol, el qual, en el cas de la zona industrial, es
qualifica de risc mig i majoritàriament de risc baix.
En aquest sentit, cal fer esment a l’informe emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, el qual determina la necessitat d’incorporar la informació de l’estudi “AP-0033/2017
Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol. Recomanacions
respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i xarxes de serveis”, i conté
un apartat específic que assenyala els aspectes a tenir en compte en l’elaboració del
corresponent projecte d’urbanització.
- MEDI HÍDRIC I CICLE DE L’AIGUA
Pel que fa a la hidrografia, cal destacar la proximitat del riu Llobregat, que transcorre per l’oest
de l’àmbit, tot i que separat d’aquest per l’autovia B-23.
Alhora, malgrat que la documentació aportada exposa que a la zona del projecte no hi ha cap
riu, riera o torrent que es pugui destacar, cal dir que l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
posa de manifest l’existència de diverses lleres públiques que es troben afectades per la
proposta, tal com es pot veure en la imatge 6. En conseqüència, l’informe recorda que la zona
de domini públic s’ha de delimitar com a sistema hidrològic i que, com a criteri general, no serà
autoritzable la realització de cobriments de les lleres ni la alteració del seu traçat, de
conformitat amb l’article 126 ter del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
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Imatge 6. Cursos hidrogràfics existents a l’entorn de l’àmbit d’actuació

D’altra banda, cal assenyalar que la plana al·luvial del Llobregat comprèn l’aqüífer de la Vall
Baixa i Delta del Llobregat, protegit pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers
de Catalunya.
- MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Tal com mostra la imatge 7, el sector Industrial Sud està parcialment inserit dins l’àmbit del
Parc natural de la Serra de Collserola, declarat pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre. Alhora,
aquest entorn es troba inclòs en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i en la xarxa Natura
2000 (codi ES5110024) com a zona especial de conservació (ZEC), mitjançant l’Acord de
Govern 150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de
la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova
l'instrument de gestió.
Segons l’esmentat Decret 146/2010, en l’àmbit del Parc Natural s’aplica de manera preventiva
el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb independència de la classificació urbanística
atorgada pel planejament vigent. Així mateix, s’estableix que resulten compatibles les
qualificacions de zones verdes, sistemes d’espais lliures o similars; i es determina que en els
sòls qualificats com a equipaments comunitaris s'aplica el règim d'usos que estableix el
planejament urbanístic amb les condicions d'edificació dels sistemes en règim de sòl no
urbanitzable, i el seu desenvolupament s'ha d'ajustar als requeriments d'integració en el
paisatge i als objectius de protecció ambiental del Parc.
En aquest sentit, cal palesar que l’informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola considera que al PPU caldria evitar la incorporació d’equipaments dins dels propis
límits del Parc per tal de garantir la conservació dels hàbitats existents.
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Imatge 7. Identificació dels elements ambientalment rellevants a l’entorn de l’àmbit d’actuació

Pel que fa a la vegetació, tal com descriu l’informe del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, bona part de l’àmbit oest del PPU està ocupat actualment o bé per pinedes de pi
blanc, en especial amb sotabosc de llentiscle i puntualment amb presència també d’alzines i
roures aïllats en zones més ombrívoles, o bé per terrenys amb comunitats ruderals, d’antics
conreus, d’oliveres, ara en procés de transició espontània cap a un cobriment vegetal més
forestal, també de pineda de pi blanc, a més també de petites clapes de prats sabanoides
d’albellatge (Hyparrhenia hirta). En aquest sentit, cal tenir en compte que les pinedes
mediterrànies es troben identificades com a hàbitat d’interès comunitari (codi 9540), d’acord
amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestre; i consten com a element clau a la fitxa de prioritats de
conservació per a l’espai natural de la Serra de Collserola, d’acord amb les determinacions
contingudes en l’annex 6 de l’Acord GOV 150/2014, de 4 de novembre, corresponent a
l’instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània.
Alhora, la presència d’aquestes masses boscoses fan que es tracti d’una zona amb elevat risc
d’incendi forestal. En concret, es constata que el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, classifica el terme municipal del
Papiol com a zona d’alt risc d’incendi forestal; i que la totalitat de l’àmbit d’actuació es troba
inclòs en el Perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals (PPP)
Serra de Collserola i, per tant, està afectat pel Pla especial d'emergències per incendis
forestals de Catalunya INFOCAT.
Quant a la fauna, el DIE exposa que, tot i ser un entorn bastant alterat i amb una forta pressió
antròpica per la proximitat a zones ja urbanitzades, la zona manté certa riquesa i diversitat
d’espècies animals, fet confirmat els diversos rastres i senyals que s’han trobat durant el
treball de camp. De tota manera, afirma que dins l’àmbit d’actuació no hi ha presència
d'espècies que gaudeixin d'un especial nivell de protecció.
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Pel que fa a la connectivitat ecològica, el DIE exposa que la funció connectora de tot aquest
entorn és mínim degut a l’alt nivell de transformació que presenta i, sobretot, pel fet d'estar
envoltat de diversos indrets ja urbanitzats. No obstant, admet que les masses forestals
presents formen un corredor biològic que permet els desplaçaments de la fauna des
d’aquestes àrees de la muntanya del Baró cap al Parc de Collserola, que s’obre especialment
cap a llevant de la zona d’estudi, i viceversa.
En aquest sentit, cal posar de manifest que, tal com indica l’informe de la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural, l’àmbit d’actuació està inclòs en un sector catalogat com a
connector ecològic terrestre principal (codi CTP087), que connecta les Muntanyes de l’Ordal
amb la Serra de Collserola; i també forma part del connector fluvial principal del Llobregat
(codi CFP004), derivat de la seva localització entre la Serra de Collserola i aquest riu.
Així mateix, l’informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola destaca aquest
espai d’interès connector, el qual es troba identificat al plànol d’ordenació 03 del PEPNat i
exposa que aquest connector funcional és essencial per tal de mantenir la viabilitat de les
connexions ecològiques entre els hàbitats del sector de la muntanya del Baró (Pi del Balç)
amb el conjunt de pinedes mediterrànies del Parc Natural, tenint en compte també el fet que
aquestes connexions ja s’han vist afectades pel desenvolupament del Pla parcial urbanístic del
sector industrial Les Llicorelles, a Molins de Rei, de manera que l’espai lliure entre ambdós
sectors esdevé un coll d’ampolla crític pel sosteniment d’aquestes connexions ecològiques, tal
com es pot veure en la imatge 8.

Imatge 8. Identificació dels sectors industrials

En conseqüència, caldrà que l’EAE analitzi amb més detall els aspectes relacionats amb la
connectivitat ecològica. Endemés, caldrà avaluar els efectes sinèrgics i acumulatius derivats
del desenvolupament de la proposta i la seva proximitat amb el sector industrial Les
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Llicorelles, a Molins de Rei; així com el possible impacte de fragmentació que ocasionaria
l’execució de determinats vials de connexió entre ambdós sectors.
En un altre ordre de coses, cal tenir en compte que l’àmbit d’actuació es troba parcialment
inclòs en l’espai d’interès geològic de les Escletxes del Papiol – Can Puig (codi 338). El seu
valor rau en el fet que és l’únic registre representatiu, en el sector del Baix Llobregat, de les
successions marines esculloses coral·lines i algals del Miocè mitjà de la semifossa
(semigraben) del Vallès Penedès; així com en l'existència, dins de la successió al·luvial
recoberta per les fàcies marines, d'una localitat de mamífers fòssils.
Alhora, es constata que tot el sector està inclòs dins el Jaciment Paleontològic del Papiol,
constituït per argiles vermelles d'origen continental fluvial, amb capes lenticulars de
conglomerats i sorres, on s'estan trobant restes d’animals fòssils des del període del Miocè
inferior.
En aquest sentit, cal palesar que les aportacions de l’Institut Catala de Paleontologia posen de
relleu que s’han detectat afectacions al patrimoni paleontològic, sense que el Pla contempli
cap tipus de mesura preventiva o correctora per evitar o minimitzar l’impacte.
Consegüentment, considera que caldria realitzar un estudi específic per tal d’avaluar el grau
d’afectació sobre el patrimoni paleontològic i, si s’escau, realitzar una intervenció
paleontològica preventiva, que permeti una correcta recuperació del patrimoni paleontològic
potencialment existent i la informació associada, tal com s'estipula en el Decret 78/2002, de 5
de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
- PAISATGE
Tal com exposa el DIE, d’acord amb el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona, l’àmbit d’actuació es troba dins la unitat de paisatge 19 - Collserola. En aquest
sentit, la fitxa corresponent determina una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística, criteris i
accions a tenir en compte, entre els quals cal destacar els següents:
- Impulsar models de gestió forestal sostenible i orientada a la disminució del risc d’incendi
forestal i la millora de la qualitat d’aquelles masses forestals que no gaudeixen de cap
figura de protecció.
- Millorar la connectivitat ecològica i paisatgística de Collserola amb la resta de serres de la
Regió Metropolitana de Barcelona
- Promoure la restitució dels valors paisatgístics als llocs on s’han perdut per causa de
processos d’explotació dels recursos geològics.
- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle,
on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que
comprèn miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on
correspongui, les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i
difusió per tal de facilitar la percepció del paisatge i el coneixement del territori.
Altrament, el DIE destaca que tot aquest polígon industrial és molt visible des del nucli del
Papiol per l’exposició que presenta cap a la vall on es troba. Per contra, l’àmbit no és visible
des de l’autovia B-23, tot i que passa molt propera, i en franges visuals molt puntuals i
concretes des de la C-1413 i l’accés al Papiol. Quant a la fragilitat paisatgística i la capacitat
d’absorbir el canvi proposat, el document diferencia clarament entre la zona ocupada per
l’antiga activitat extractiva, on considera que el desenvolupament del Pla suposarà fins i tot
una millora de la qualitat del paisatge; i la zona forestal, on l’impacte serà significatiu i poc
assimilable, ja que són àrees molt residuals que caldria preservar.
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- AMBIENT ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
Pel que fa al vector aire, el municipi del Papiol pertany a la zona de qualitat de l’aire ZQA 2
Vallès – Baix Llobregat; i, de conformitat amb el Decret 226/2006, de 23 de maig, el municipi
es troba inclòs en la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al
contaminant partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, als efectes que preveu
la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. Així doncs, caldrà
que l’EAE contempli l’adopció de les mesures establertes pel Pla d'actuació per a la millora de
la qualitat de l'aire, aprovat per l'acord de Govern GOV/127/2014.
Quant a la contaminació acústica i lumínica, cal tenir en compte que l’àmbit del Parc natural de
la serra de Collserola es troba definit com a zona de màxima protecció.
En relació amb el canvi climàtic, tal com estableix l’informe de l’Oficina del Canvi Climàtic,
caldrà que l’EAE avaluï les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades als
consums energètics, a la mobilitat generada, a les emissions generades per l’abastament
d’aigua potable, pel sanejament de les aigües residuals i per la gestió de residus, de les
diverses alternatives proposades. Així mateix, caldrà completar l’estudi de les emissions amb
la pèrdua d’estoc de carboni i la capacitat d’embornal del sòl forestal afectat pel
desenvolupament del sector (pinedes de pi blanc). Una vegada conegut l’impacte del Pla
parcial sobre les emissions de GEH, caldrà plantejar mesures per a la mitigació d’emissions.
4.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla
Examinada la documentació aportada, cal dir que el document ambiental incorpora un apartat
amb els objectius i criteris ambientals aplicables al Pla. Així doncs, a continuació s’exposen els
objectius i criteris ambientals plantejats, així com aquells altres que s’ha considerat
convenient introduir (en cursiva) en el marc del present document d’abast. Alhora, amb
l’objecte d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius i criteris ambientals
establerts, l’estudi ambiental estratègic incorporarà, com a mínim, els indicadors ambientals *
que a continuació s’especifiquen:
Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’especial valor natural
- Evitar qualsevol afectació directa o indirecta sobre els espais inclosos en el PEIN i la xarxa
Natura 2000.
- Donar compliment a les previsions del Decret 146/2010, de creació del Parc Natural de
Collserola i del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la serra de
Collserola (PEPNat).
- Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix
- Protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari (HIC) existents i les espècies
vinculades, establint mesures adequades per a la seva preservació.
*

Per al càlcul dels indicadors sobre model territorial i ocupació del sòl, podeu consultar la guia “Indicadors per a
l'avaluació ambiental dels plans d'ordenació urbanística municipal”, disponible a l'apartat de publicacions del web
del Departament de Territori i Sostenibilitat
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- Protegir el patrimoni geològic i paleontològic del municipi.
- Preservar la xarxa hidrogràfica i el seu entorn.
- Conservar la connectivitat ecològica, garantint la funcionalitat del corredor biològic que
permet els desplaçaments de la fauna des de la muntanya del Baró cap a la resta del Parc
de Collserola.
- Conservar la diversitat biològica de l’àmbit d’actuació, atenent a la possible presència
d’espècies protegides per la legislació autonòmica, estatal i comunitària.
- Evitar l’artificialització dels espais lliures urbans i realitzar la vegetació de les zones verdes
amb espècies autòctones de manera que es garanteixi la seva adaptació, un fàcil i
econòmic manteniment, la continuïtat en el paisatge, i la possibilitat de la fauna de la zona.
Indicador 1. Superfície de terrenys inclosos en el Parc Natural de la Serra de Collserola
afectats per actuacions que n’alterin la coberta vegetal o la morfologia del relleu.
Indicador 2. Superfície de terrenys ocupats per l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) afectada pel
Pla
Indicador 3. Superfície de sòl de protecció per a la connectivitat ecològica.
Objectiu 2: Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl
- Minimitzar l’ocupació i/o transformació del sòl, tot limitant les edificacions, construccions i
infraestructures al mínim imprescindible i necessari.
- Promoure la reducció o eliminació d’aquelles peces de qualificacions de sistemes, zones
urbanes o vials planificats en localitzacions manifestament inadequades (com ara espais
d’interès natural i zones protegides).
- Conjuminar l’assignació dels usos del sòl amb els valors inherents del territori, garantint
l’adequació del desenvolupament urbanístic proposat en la matriu territorial, sense
sobrepassar la capacitat d’acollida del territori.
- Ubicar els creixements en continuïtat amb l’espai urbà construït.
- Assignar part de la demanda futura de sòl industrial o productiu a la reutilització d’usos
obsolets o infrautilitzats.
- Garantir l’adequada restauració dels terrenys afectats per l’activitat extractiva.
- Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans, garantint una
transició adequada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.
Indicador 4. Percentatge de sòl artificialitzat*
Objectiu 4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge
- Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
- Promoure itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu o en bicicleta, per facilitar la
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori.
- Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.
- Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
- Ubicar les àrees a urbanitzar en les zones menys visibles, per tal de reduir el seu impacte
paisatgístic i considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre
actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples.
- Garantir la integració de les noves edificacions en l'entorn, considerant criteris constructius,
materials de construcció i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i de
qualitat.
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- Minimitzar la generació de talussos i desmunts per raó d’obra i preveure’n la seva
restauració adoptant, preferentment, tècniques específiques d’estabilització de terra vegetal
i revegetació amb espècies autòctones.
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Indicador 5. Superfície habitada o transitada des de la qual les noves edificacions proposades
serien visibles.
Objectiu 5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
-

Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües.
Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a
l’abastament.
- Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades.
- Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades.

Indicador 6. Consum d’aigua d’abastament previst en el sector.
Objectiu 6. Prevenir els riscos naturals i antròpics.
-

Delimitar les zones de risc a fi d’evitar-ne la seva urbanització i edificació
Identificar les zones potencialment inundables per tal de prevenir els riscos hidrològics.
Atendre el risc geològic de l’àmbit d’actuació
Evitar l’afecció de terrenys amb fort pendent o susceptibles de patir fenòmens d’inestabilitat.
Preveure mesures de prevenció i control de l’erosió del sòl, així com un tractament adequat
dels talussos que es puguin generar.
- Adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals

Indicador 7. Superfície de terrenys amb pendent superiors al 20% afectada per l’edificació o
altres actuacions que alterin la morfologia del relleu.
Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants, parant especial atenció a les
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
- Limitar la generació de contaminació acústica i l’impacte sobre els ecosistemes, evitant la
generació de nivells d’emissió sonora que pertorbin la fauna de l’entorn natural protegit.
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en
l’entorn, parant especial atenció a la sensibilitat de l’espai natural de la serra de Collserola,
zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica.
Objectiu 8: Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.
- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle derivades del Pla.
- Estimar el balanç d’emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel Pla.
- Preservar l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal de l’àmbit
- Preveure les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i
aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle del Pacte
d’alcaldes (PAES)
- Possibilitar l’accessibilitat dels treballadors per mitjà de sistemes de transport sostenible (a
peu, en bicicleta i en transport col·lectiu), dissuadint-hi l’ús del vehicle motoritzat individual.
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- Adoptar mesures d’estalvi i d’ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les
condicions d’emplaçament i d’orientació, la configuració arquitectònica, els materials,
aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes, la introducció d’energies
renovables, etc.
Indicador 8. Tones de CO2 equivalent generades
Indicador 9. Evolució de la capacitat d’embornal de carboni del medi forestal
Objectiu 9. Garantir una correcta gestió dels materials i els residus.
- Minimitzar l’impacte associat a l’activitat constructiva.
- Gestionar correctament els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es
puguin generar en el desenvolupament del pla.
- Promoure la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i potencialment
reutilitzables i/o reciclables per tal de minimitzar els impactes associats al cicle de vida dels
materials.
- Fomentar la reducció i el reciclatge dels residus assimilables a urbans.
4.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives
El DIE contempla l’alternativa zero i dues propostes de desenvolupament del sector, tal com
es descriu a continuació.
ALTERNATIVA 0

Consisteix en mantenir l’estat actual dels terrenys, si bé el document no aclareix si suposaria
renunciar al desenvolupament del sector.
Així doncs, la proposta es caracteritza per la presència d’una activitat extractiva, que
actualment es troba fora d’ús, situada a l’extrem est i sud-est del sector. D’altra banda, com
que no hi ha actuació no hi ha afectació de les zones de bosc actuals presents en la part baixa
de la muntanya del Baró (pinedes de pi blanc) i, per tant, tampoc cap actuació dins dels límits
actuals del Parc de Collserola.
ALTERNATIVA 1

Correspon a la proposta de Pla parcial urbanístic que va definir la Modificació puntual del Pla
general metropolità (MpPGM) a l’àmbit del sector industrial Sud - Les Escletxes, aprovada
definitivament el 28 de març de 2006.
Tal com es pot veure en la imatge 9, degut a la declaració del Parc natural de la Serra de
Collserola, que va modificar els límits de l’espai natural protegit entorn del sector sud del
Papiol, part de la zona d’aprofitament industrial va quedar inclosa dins l’àmbit del Parc natural.
ALTERNATIVA 2

Correspon a l’alternativa seleccionada, representada en la imatge 10. La proposta ajusta
l’ordenació orientativa de la MpPGM de 2006, per tal que els únics sòls que estiguin inclosos
dins la delimitació del Parc natural de la Serra de Collserola siguin els dels sistemes públics
del sector (equipaments i zones verdes).
Alhora, incorpora petites variacions, com la suavització de les rasants dels carrers, la connexió
de vials, ajustos en els pendents, etc.
C. d'Aragó, 244-248
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Imatge 9. Alternativa 1

Imatge 10. Alternativa 2 (seleccionada)

Segons l’exposat en el DIE, ambientalment les diferències entre les alternatives 1 i 2 no són
especialment significatives. Tanmateix, s’opta per escollir l’alternativa 2 perquè exclou les
zones d’aprofitament industrial de l’àmbit del Parc natural i permet anul·lar els murs de
contenció de formigó plantejats, els quals se substitueixen per talussos menys durs amb
l’objectiu que es puguin arribar a integrar, encara que sigui mínimament. Tot i així, el
document admet que la millor alternativa des d’un punt de vista ambiental és la no actuació
(alternativa 0) per l’afectació que comporta el desenvolupament del sector.
En aquest sentit, es recorda que la comparació de les diferents alternatives i la justificació de
l’alternativa seleccionada ha de fonamentar-se des d’un punt de vista ambiental, tenint en
compte els objectius i criteris ambientals definits, assegurant que la proposta escollida és la
que permet un major grau d’assoliment dels objectius i criteris ambientals, per tal de garantir
una correcta implantació dels usos proposats en la matriu territorial.
5. Valoració i viabilitat ambiental de la proposta de l’avanç del Pla i determinacions per
al seu desenvolupament
Examinada la documentació aportada, caldrà completar el contingut de la documentació
ambiental amb aquells aspectes assenyalats en el present document d’abast. Així doncs,
caldrà que l’estudi ambiental estratègic (EAE) aprofundeixi en els elements ambientalment
rellevants identificats en l’apartat 4.3 i incorpori els objectius i criteris ambientals que es
proposen a l’apartat 4.4, els quals s’hauran de tenir en compte per tal de comparar les
diferents alternatives contemplades i justificar l’elecció de l’alternativa proposada.
Pel que fa a la proposta plantejada pel present Pla parcial urbanístic, es considera necessari
fer les consideracions següents:
En primer lloc, cal fer una breu referència als antecedents urbanístics d’aquest àmbit
d’actuació, atès que l’any 2004, l’Ajuntament del Papiol va promoure la Modificació puntual del
Pla general metropolità (MPGM) a l’àmbit del sector industrial Sud - Les Escletxes, que va
classificar els terrenys com a sòl urbanitzable delimitat amb l’objectiu de permetre una
ampliació del polígon industrial existent. Cal tenir en compte que, en data 12 de gener de
2005, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va emetre un informe, que contenia les
prescripcions següents:
C. d'Aragó, 244-248
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-

Caldrà preservar al límit oest del Sector Industrial Sud, una franja sense afeccions en
paral·lel a l’autopista AP-7 de com a mínim 50 m per tal de no aïllar de forma irreversible
l’espai verd i natural del turó del Pi del Balç des del nord, i mantenir el grupet de pins situat
a l’extrem oest del sector. Caldrà redefinir els límits de la parcel·la industrial, desplaçant-lo
cap a l’est, malgrat que això representi una reducció de la superfície a aprofitar per la
implantació industrial.

-

Caldrà situar la zona destinada a equipaments prevista per al sector Industrial sud en un
altre emplaçament amb una topografia més adequada i amb menys incidència
paisatgística.

-

El disseny de la urbanització, de les noves edificacions, de la zona verda i la zona
d’equipaments haurà de preveure la seva integració paisatgística, així com la preservació
dels actuals valors paisatgístics. En aquest sentit, es recomana implantar arbrat a les
voreres de tots els carrers previstos.

-

Caldrà adoptar criteris de construcció sostenible i estalvi energètic en el disseny de les
noves edificacions.

-

Caldrà revegetar i integrar paisatgísticament tots els talussos de desmunt o terraplè que es
poguessin generar en el condicionament morfològic de la zona a urbanitzar. En aquest
sentit, per als talussos anomenats al projecte com a “talussos drenants”, a més de
realitzar les actuacions d’estabilitat previstes, cal també realitzar accions d’integració
paisatgística, ja que no s’aconsegueix amb el disseny proposat.

-

La revegetació de les zones verdes, zones amb jardí i voreres s’haurà de fer amb espècies
pròpies de la zona.

-

Les activitats que s’hi estableixin seran sotmeses al règim d’intervenció integral de
l’Administració ambiental.

Més tard, l’any 2009, es va redactar un Pla parcial urbanístic (PPU) per tal de desenvolupar el
sector, el qual fou sotmès al tràmit de decisió prèvia respecte la subjecció a avaluació
ambiental estratègica. En data 8 d’abril de 2009, la directora dels Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona va resoldre que el PPU d’ampliació del polígon industrial Sud,
al terme municipal del Papiol, no s’havia de sotmetre a avaluació ambiental. No obstant això,
l’informe proposta elaborat per aquesta Oficina Territorial contenia una sèrie de consideracions
sobre la connectivitat ecològica, sobre la forta alteració del relleu de la zona i sobre
l’emplaçament de la reserva d’equipaments a l’extrem oest del sector, que es va considerar
inadequat.
Posteriorment, la declaració del Parc natural de la Serra de Collserola mitjançant el Decret
146/2010, de 19 d’octubre, va modificar els límits de l’espai protegit incorporant part del sector
de sòl urbanitzable delimitat dins el Parc natural, motiu pel qual es va considerar necessària la
redacció d’un nou Pla i la seva subjecció al procediment d’avaluació ambiental estratègica
ordinària.
En segon lloc, i des d’un punt de vista estrictament ambiental, cal posar de manifest el fet que
l’àmbit d’actuació correspon a una zona de transició entre el sòl urbà del polígon industrial Sud
i l’espai protegit de la serra de Collserola, identificat pel PEPNat com a Espai Funcional. És
més, tal com s’ha comentat anteriorment, la major part de les cessions del sector es localitzen
dins l’àmbit d’aplicació del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de
la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada –
Can Balasc.
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En aquest sentit, caldrà estudiar alternatives d’emplaçament de la reserva d’equipaments,
evitant la seva implantació dins els límits del Parc natural i garantint la preservació de l’extrem
oest del sector com a espai lliure de protecció per a la connectivitat ecològica.
Altrament, en les àrees qualificades com a sistema d’espais lliures (clau 6b) caldrà preveure
un tractament adequat a la seva condició de Parc natural, introduint, si s’escau, alguns canvis
en el projecte de restauració ambiental i paisatgística que es va redactar l’any 2008, per tal de
generar una imatge més naturalitzada dels talussos i evitar la implantació dels murs de
contenció de 2 m d’alçada, configurats a base de gabions, que es poden veure en la imatge
11.

Imatge 11. Detall de la secció del talús

En qualsevol cas, tenint en compte la sensibilitat de l’àmbit d’actuació i la transformació
significativa que representarà el desenvolupament de la proposta, caldrà que l’EAE incorpori
un estudi paisatgístic detallat que garanteixi l’adequada inserció de la proposta en l’entorn.
Pel que fa a l’àmbit afectat per una antiga activitat extractiva, l’informe del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola posa de manifest que l’article 34 de la normativa del PEPNat,
actualment en tramitació, defineix unes ‘àrees d’especial significació’, entre les quals hi figuren
determinades àrees amb activitats extractives, inclosa la que es troba situada al límit sud del
present PPU. Per aquestes àrees, l’annex 4 del PEPNat defineix una sèrie de criteris
d’intervenció i, en el cas que ara ens ocupa, l’estratègia d’aquest annex indica que caldria
garantir el compliment del programa de restauració vigent, o si no és possible, es proposa
restaurar part de la superfície com a àrea forestal de pineda de pi blanc i alzina, mantenint les
densitats i característiques de les masses forestals adjacents, i deixant espais oberts de gran
interès per la conservació de les espècies pròpies d’aquests espais a Collserola que avui són
els que es troben en regressió.
Endemés, l’informe destaca la importància, d’una banda, de la restauració de part d’aquest
espai com a àrea forestal per tal de millorar les connexions ecològiques entre la muntanya del
Baró (Pi del Balç) i la resta del Parc natural, i d’altra banda dels valors ecològics que també
aporten els espais oberts, amb presència actualment a la zona d’espècies com el bitxac
(Saxicola torquatus) o la merla blava (Monticola solitarius), escasses generalment en el
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conjunt de la ZEC Serra de Collserola, a més de la seva importància pel grup dels rèptils o
com a àrea d’alimentació per a l’àguila marcenca (Circaetus gallicus).
Quant a les zones d’aprofitament, si bé l’ampliació de la zona industrial es realitza de forma
compacta, estenent l’actual polígon cap al sud i aprofitant les infraestructures existents, cal
tenir en compte que algunes de les parcel·les industrials es troben en contacte directe amb el
límit del l’espai natural protegit.
Així doncs, caldrà que l’EAE incorpori una avaluació rigorosa dels possibles impactes negatius
que el desenvolupament de la proposta pot provocar sobre l’espai natural protegit, bé de forma
directa o bé indirectament a causa de la seva situació adjacent al límit del Parc natural,
contemplant els efectes sinèrgics i acumulatius derivats de la proximitat amb el sector
industrial Les Llicorelles, a Molins de Rei.
Per tal de mitigar les afectacions, caldrà definir les mesures preventives i correctores
oportunes i, finalment, en cas de produir-se impactes residuals significatius, es considera que
el Pla hauria de plantejar-se l’aplicació de mesures compensatòries, seguint els Criteris per a
la sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la
No Pèrdua Neta en biodiversitat, definits per la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural i publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de guiar la
quantificació i el disseny de les mesures compensatòries.
6. Modalitats d’informació i consulta, i identificació de les administracions públiques
afectades i del públic interessat
Les actuacions d’informació i consulta del present Pla parcial urbanístic en relació amb el
procediment d’avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document
d’aprovació inicial, que inclourà l’estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no
tècnic del mateix, es realitzarà pel promotor a les administracions públiques afectades i al
públic interessat que es cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres
organismes segons la legislació vigent.
6.1. Administracions públiques afectades
-

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
Servei de Planificació de l'Entorn Natural
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Agència de Residus de Catalunya
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Institut Català de Paleontologia
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-

ATM - Autoritat del Transport Metropolità
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Consell Comarcal del Baix Llobregat
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6.2. Públic interessat
-

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

Vist i plau

Maria Mir Acebrón

Laura Fonts Torres

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

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

Signat electrònicament
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Estudi Ambiental Estratègic
Pla Parcial Urbanístic
Subàmbit 2. Industrial Sud. Sector Industrial Sud. El Papiol

12. ANNEX 4. PLÀNOLS
12.1. Plànol situació
12.2. Ortofotomapa ubicació
12.3. Ortofotomapa de detall del sector
12.4. Ortofotomapa usos del sòl
12.5. Ortofotomapa terrenys amb pendent superior al 20%
12.6. Plànol d'alternativa 1
12.7. Plànol alternativa 2
12.8
Plànol alternativa 3
12.9
Comparatiu seccions alternativa 2 i 3
12.10... Proposta de restauració de talussos

escala 1:25.000
escala 1: 5.000
escala 1: 2.500
escala 1: 5.000
escala 1: 5.000
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1 : 500
escala 1: 200
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