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1. ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

Àmbit de suspensió de llicències

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
L’objecte de la present Modificació puntual del PGM en l’àmbit de Puigmadrona, tal i
com es defineix al Plec de prescripcions tècniques del contracte, és:
-

-

Intensificar l’entrada del nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti
mixtura, serveis i aparcament.

Regular el tronc central del nucli, actualitzant la qualificació urbanística (clau
15, conservació de l’estructura urbana), concretant les condicions de
l’edificació, evitant les afectacions de les línies elèctriques i millorant la
mobilitat interna.
Millorar la relació amb el sòl no urbanitzat, resolent l’encontre amb la riera de
Batzacs ajustant la delimitació del sòl urbà i adequant els espais lliures a les
necessitats de l`àmbit.

El contingut d’aquest document és el que li correspon a un document de Modificació
Puntual del Pla General Metropolità, d’acord amb la legislació vigent.
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3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
L’àmbit de la present Modificació puntual és el conjunt de cases del barri de
Puigmadrona qualificat amb clau 15, zona de conservació de l’estructura urbana i
edificatòria, així com les reserves de zona verda i vialitat que el PGM qualifica sobre
l’eix viari Cases de Puigmadrona.
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 22.543m²

Àmbit de la modificació

4. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA MODIFICACIÓ
PROPOSADA
L’ordenació que es proposa amb aquesta Modificació puntual és la reordenació del
potencial urbanístic existent. Plantejant un major equilibri entre els objectius de
millora urbana i l’adequació de l’ordenació amb l’entorn, minimitzant l’ocupació del
sòl i les possibles afectacions al medi natural.

Sistema d’espais lliures:
Es manté la voluntat de disposar d’un espai públic d’accés al nucli, i d’endreçar les
àrees de servei a l’entrada (aparcament, recollida d’escombraries, estació
transformadora, etc.), amb un caràcter paisatgístic i integrat amb l’entorn.

La plaça a l’entrada del nucli ha d’esdevenir l’espai públic de trobada, de joc i de
contemplació del paisatge amb el pic de Puigmadrona com a teló de fons. La posició
de les noves edificacions traient el cap sobre aquest espai permeten crear una nova
ordenació a l’entrada del nucli, millorant la imatge i qualitat urbana d’aquest àmbit,
amb la mínima ocupació dels sòls.
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La posició i ordenació de les zones verdes pretén donar caràcter i qualitat urbana a
l’eix estructural, endreçant els sòls urbans del ‘cap’ i la ‘cua’ del tronc central de
Puigmadrona de manera que es generen espais públics adaptats a la topografia i a
les qualitats de l’entorn.

L’espai del ‘cap’, l’accés al nucli, es disposa mirant cap al Puigmadrona com a fita
territorial de referència, es situa just a la cruïlla entre el carrer Puigmadrona que
dona accés als habitatges i el camí que s’endinsa cap a Collserola, molt freqüentat
pels veïns i veïnes del Papiol. En aquest àmbit, la nova plaça juntament amb la
reserva d’un espai de serveis (aparcament, estació transformadora, recollida
escombraries, etc), s’endrecen els principals serveis públics del nucli.
D’aquesta manera s’aconsegueix també ordenar i agrupar els serveis i sistemes
tècnics bàsic necessaris, mantenint l’actual estació transformació i per tant
eliminant possibles càrregues de trasllat.

A l’altre extrem del carrer, els espais públics s’endrecen creant un nou giratori vial
que garanteix el compliment dels criteris de seguretat i accessibilitat. Es preveu
també habilitar un petit espai d’aparcament en aquest extrem del nucli, en resposta
a les peticions veïnals que indicaven la dificultat d’alguns veïns en deixar el vehicle
lluny de casa amb el fort pendent que té el vial central a l’extrem del barri.

En aquest extrem del barri proper al torrent de Batzacs i amb vistes al nucli del
Papiol, es planteja una nova zona verda de caràcter més natural. L’objectiu de
l’ordenació d’aquest àmbit és el d’adequar els usos del sòl a les característiques
topogràfiques i de proximitat als espais naturals de major interès, disposant d’un
espai públic de contacte amb la natura, de trobada familiar, o de contemplació i
gaudi del paisatge. Una zona verda per tant, integrada amb l’entorn, amb un marcat
caràcter paisatgístic, on la urbanització i les activitats previstes, han de respondre a
criteris de sostenibilitat i baixa intervenció.
La resta d’espais lliures situats a la banda nord-est i sud-oest del tronc central de
Puigmadrona que actualment es troben en sòl urbà, passaran a formar part del
sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable, garantint així la preservació dels
valors naturals i paisatgístics, minimitzant l’extensió del sòl urbà.

També les parts posteriors de les parcel·les de la banda sud-est del tronc, passen a
sumar-se als espais lliures del sòl no urbanitzable per tal de mantenir l’actual
naturalesa dels sòls com a espais oberts.

Sistema viari:
Pel que fa al sistema viari, es planteja una ordenació que optimitza al màxim la
vialitat existent, incorporant importants millores com el giratori al final de carrer i
l’eixamplament al començament, per facilitar els moviments d’entrada i sortida de
l’aparcament entre d’altres qüestions. Suposa per tant, una important reducció dels
sòls ocupats per la vialitat i com a conseqüència, també una reducció considerable
dels costos d’urbanització associats.
L’espai reservat per a l’aparcament es situa principalment a l’àmbit de serveis de
l’entrada del nucli, amb una superfície suficient per a unes 15 places que podrien
ampliar-se amb un aparcament en cordó a l’espai viari reservat en aquest mateix
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costat del vial. També es preveu una petita bossa d’aparcament per a unes 10 places
a tocar del giratori al final del carrer, per poder donar servei als habitatges situats al
final del carrer on aquest a més, presenta un pendent pronunciat.
D’aquesta manera, es podria arribar fàcilment a un total d’unes 25 places
d’aparcament per donar cobertura als habitants de Puigmadrona i evitar que els
vehicles aparcats ocupin el carrer principal.

D’aquesta manera es vol modificar el caràcter del carrer de Puigmadrona passant a
ser un espai pacificat i segur per als veïns i veïnes, re-urbanitzant-lo amb plataforma
única com a espai públic de qualitat que connecta les dues zones verdes situades als
extrems.
Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:
L’ordenació dels sòls privats (clau 15) té com objectiu principal, completar el tronc
edificat de Puigmadrona i endreçar els espais d’accés i final del nucli per oferir una
major qualitat i compacitat urbana.

El plantejament en aquesta ordenació és el de mantenir l’estructura formal i
tipològica de Puigmadrona, minimitzant l’extensió de la taca urbana i ordenant els
nous sòls amb les tipologies edificatòries ja existents, tot i que incorporant les
condicions urbanes que es consideren adequades per garantir una millor imatge del
nucli i una millor adequació amb l’entorn. Això fa referència per exemple a la
tipologia i alçades de l’edificació, les condicions de l’accés i les tanques de parcel·la,
la vegetació i permeabilitat dels espais lliures privats, etc.

Pel que fa a l’edificabilitat màxima prevista, es limita a la reordenació del potencial
urbanístic calculat segons s’exposa en l’apartat Planejament vigent, i la reubicació de
l’edificació situada a tocar del torrent de Batzacs. La proposta planejada suposa
també una considerable reducció de la superfície classificada com a sòl urbà.

La densitat màxima d’habitatges es limita en aplicació de la ràtio de 120m² per
habitatge, que es considera una mitjana adequada a les condicions urbanes del barri.

Imatge de l’ordenació proposada
6

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

DOCUMENT

IDENTIFICADORS

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2022/1486_DOCUMENT_COMPRENSIU_MPGM
_PUIGMADRONA_APROVACIO_INICIAL_24032022

ALTRES DADES

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validació: K28A3-NBSPU-YHYB6
Pàgina 7 de 15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17120242 K28A3-NBSPU-YHYB6 CBACF976CC97657853131AB6466ED961A33281E7) 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

5. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PLA
Les propostes exposades anteriorment, es materialitzaran amb el desplegament de
la present Modificació puntual per mitjà de la delimitació de tres polígons d’actuació
urbanística (PAU), un polígon d’actuació urbanística de dotació (PAU-DOT) i una
actuació aïllada d’expropiació (AA).
Totes aquestes actuacions es poden executar de manera independent i en moments
diferents del desenvolupament del planejament.


Polígon d’actuació urbanística Puigmadrona 1 (PAU-P1)

Àmbit: inclou dues porcions no edificades de la parcel·la cadastral
7590711DF1878H situada a banda sud de l’entrada al barri de Puigmadrona i en
àmbit discontinu, la parcel·la cadastral 7590701DF1878H localitzada al final del
carrer central.

La seva ubicació i delimitació s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquesta
Modificació puntual de PGM. Es tracta per tant d’un polígon d’àmbit discontinu amb
una superfície total de 2.367,03 m².
Objectiu: reordenar el potencial urbanístic d’aquestes parcel·les i l’àmbit d’accés al
nucli de Puigmadrona, i habilitar una petita àrea de serveis a l’entrada del barri que
inclogui espai per als contenidors de recollida selectiva de residus i l’estació
transformadora existent.
Qualificació del sòl i usos previstos:
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Condicions de gestió i execució: El polígon d’actuació urbanística s’executarà pel
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Per l’interès
general de disposar d’un espai públic de servei i aparcament a l’entrada del barri, es
preveu la possibilitat de la cessió anticipada dels sòls, garantint que la urbanització
dels espais públics es faci de manera coherent sota una visió de conjunt.
Imatge d’ordenació:
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Polígon d’actuació urbanística Puigmadrona 2 (PAU-P2)

Àmbit: inclou les parts de parcel·la no edificades situades a banda nord de l’entrada
al barri de Puigmadrona. La seva ubicació i delimitació s’especifica en els plànols
d’ordenació d’aquesta Modificació puntual de PGM. La superfície del polígon és de
2.101,08 m².

Objectiu: reordenar el potencial urbanístic d’aquestes parcel·les i l’àmbit d’accés al
nucli de Puigmadrona, i disposar d’una zona verda al cap del barri que esdevingui un
espai de trobada i de joc, de referència.
Qualificació del sòl i usos previstos:

Condicions de gestió i execució: El polígon d’actuació urbanística s’executarà pel
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Per l’interès
general de disposar d’un espai públic de referència a l’entrada del barri, es preveu la
possibilitat de la cessió anticipada dels sòls, garantint que la urbanització dels espais
públics es faci de manera coherent sota una visió de conjunt.
Imatge d’ordenació:
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Polígon d’actuació urbanística Puigmadrona 3 (PAU-P3)

Àmbit: inclou la part de parcel·la cadastral 7690801DF1878H no edificada situada a
banda nord al final del carrer de les Cases de Puigmadrona. La seva ubicació i
delimitació s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquesta Modificació puntual de
PGM. La superfície del polígon és de 1.146,92 m².
Objectiu: reordenar el potencial urbanístic d’aquesta parcel·la tenint en compte
l’àmbit d’afectació de la línia elèctrica, i disposar d’un espai públic al final del carrer
principal que esdevingui un espai de gaudi de la natura, de descans i contemplació
del paisatge.

Qualificació del sòl i usos previstos:

Condicions de gestió i execució: El polígon d’actuació urbanística s’executarà pel
sistema de compensació bàsica.
Imatge d’ordenació:
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Polígon d’actuació urbanística de dotació Puigmadrona (PAU-DOT-P)

Àmbit: inclou la part de la parcel·la cadastral 7690802DF1878H no edificada
situada a banda nord al final del carrer de les Cases de Puigmadrona. La seva
ubicació i delimitació s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquesta Modificació
puntual de PGM. La superfície del polígon és de 536,00 m².

Objectiu: reordenar el potencial urbanístic d’aquesta parcel·la sense comportar una
reordenació general de l’àmbit on s’ubica.
Qualificació del sòl i usos previstos:

Condicions de gestió i execució: El polígon d’actuació urbanística de dotació
delimitat dona lloc a una parcel·la única i indivisible, pel que en consideració a
l’article 43 del TRLU, el compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament
podrà ser substituït pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o per
l’equivalent del seu valor econòmic. En qualsevol cas, l’equivalent es destinarà a
conservar o ampliar el patrimoni públic del sòl.
Imatge d’ordenació:
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Actuació Aïllada Puigmadrona (AA-P)

Àmbit: inclou una part de la parcel·la cadastral 7590702DF1878H situada en àmbit
d’afectació de la línia elèctrica a la banda sud del final del carrer de les Cases de
Puigmadrona. La seva ubicació i delimitació s’especifica en els plànols d’ordenació
d’aquesta Modificació puntual de PGM. La superfície del polígon és de 1.426,36 m².

Objectiu: obtenir la titularitat pública dels sòls per tal de poder urbanitzar un
giratori al final del carrer de les Cases de Puigmadrona que garanteixi les condicions
de seguretat viaria i de bombers. Aquesta actuació també permetrà disposar d’una
petita reserva de places d’aparcament al final del carrer, per tal de donar servei als
habitatges que es situen en aquesta banda del nucli.
Qualificació del sòl i usos previstos:
AAE
superfície AAE
1.426,36 m²
SISTEMES
espais lliures
viari
aparcament

clau 6
clau 5b

1.426,36 m²
677,31
622,08
126,97

100%

Condicions de gestió i execució: l’actuació aïllada s’executarà pel sistema
d’expropiació.
Imatge d’ordenació:
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6. QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES DEL
PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17120242 K28A3-NBSPU-YHYB6 CBACF976CC97657853131AB6466ED961A33281E7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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PLANEJAMENT VIGENT
àmbit sòl urbà
SISTEMES
espais lliures
viari

22.743,55 m²

clau 6
clau 5b

9.568,48 m² 42%
7.002,24
2.566,24
12.924,00 m² 57%

ZONES

clau 15
conservació de
l'estrucutra urbana i edif

12.924,00

EDIFICABILITAT
residencial zona 15

9.761,00 m²

Ien
0,755261529
potencial nous hbtg
sostre a relocalitzar (torre
existent (amb magatzems)
ampliacions directes

Planejament vigent

1.457
385

6.054

1.865
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PROPOSTA MPGM
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àmbit sòl urbà

18.427,76 m²

SISTEMES
espais lliures
viari
aparcament
ET existent

6.275,05 m² 34%
2.797,72
2.639,93
527,97
309,43

clau 6
clau 5b
clau 5c
clau 4

ZONES

12.152,71 m² 66%

conservació de l'estrucutra urb. clau 15P

12.152,71

SNU clau 29Co

4.315,79 m²

total sistemes en SU + SNU

7.113,51 m²

escreix

111,27 m²

Ien

EDIFICABILITAT
residencial zona 15 (PA)

0,80

sostre existent

potencial ampliació directa

Nº HABITATGES

Planejament proposat
14

Total
existents
potencial en PAU 120m²/hbt

9.758,55 m²
1.840,00

6.053,55

1.865,00

44
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