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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 
 
A.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
 
A.1.- Introducció 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 16 d’octubre de 2002, va acordar 
donar per complerta la condició a què es va subjectar l’eficàcia de l’acord, de 17 d’abril de 2002, 
d’aprovació definitiva del Pla Parcial d’Ordenació del Sector anomenat 5a àrea d’actuació i 
ampliació del nucli urbà, de Corbera de Llobregat. Posteriorment, el 16 d’octubre del 2006, la 
mateixa Comissió va donar per complertes les condicions a que s’havien subjectat les eficàcies 
dels acords d’aprovació definitiva de la Modificació de planejament i de la Modificació del Pla 
Parcial, de 18.05.2005 i 16.11.2005, respectivament, d’un àmbit molt concret, que no afecta 
l’àmbit del present Pla Especial, però que va incloure un sòl de reserva per a equipaments, que 
no forma part del Pla Parcial inicial. 
 
Les Ordenances reguladores del Pla Parcial, a l’article 52 determina les qualificacions, entre 
d’altres, les de EP per als sistemes d’equipaments comunitaris: 
 

- EP/d Equipament docent,  
- EP/e Equipament esportiu,  
- EP/sc Equipament socio-cultural, 
- EP/c Equipament comercial. 

 
L’article 56 regula el sistema d’equipament comunitaris, determinant al punt 1 que compren els 
espais destinats a l’equipament comunitari al servei del Sector i els serveis d’interès públic i social, 
distingint tres subsistemes:  
 

- Equipament docent,  
- Parc esportiu 
- Equipament socio-cultural,  

 
Mentre que al punt 2, els usos permesos són: Activitats docents, socio-culturals, recreatives i 
esportives.  
 
En el plànol 1 de Zonificació usos detallats, i a la Memòria apartats 6.3 Resum de superfícies, i 
6.6 Cessions al municipi, del Pla Parcial 2002, es determinen tres equipaments i les seves 
superfícies:  
 

- EP/d docent:    10.180 m2 
- EP/e esportiu:   16.976 m2 
- EP/s general (al plànol) / Equipo comercial, social i cultural (a la memòria), tot i que 

d’acord amb art. 52 els usos serien socio-cultural recreatiu:   2.167 m2. 
 
Els tres són de titularitat municipal i inscrits al Registre de la propietat, pel que són equipaments 
públics, per cessió mitjançant el Projecte de compensació, en el que els tres s’identifiquen, 
respectivament, com a Equipament públic A, Equipament públic C i Equipament públic B (en 
endavant EP-A, EP-C i EP-B).  
 
Les obres d’urbanització del sector es van recepcionar al 2005, essent l’àmbit sòl urbà consolidat. 
 
A l’equipament docent hi ha un CEIP i una Escola bressol, en funcionament. En els altres dos 
equipaments no s’hi ha desenvolupat cap obra d’edificació ni d’urbanització, si bé puntualment a 
l’equipament esportiu hi ha hagut activitats de competició esportiva, i des de fa més d’un any hi 
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ha ubicada una Escola de Trial bike en una part de l’àmbit, amb els corresponents obstacles, en 
uns 2.000 i escaig m2 de superfície, propera a l’entrada des del carrer Pere Calders. 
 
A.2.- Àmbits del Pla Especial 
 
El Pla Especial de modificació d’usos, inclou dues de les peces d’equipaments del PP, essent dos 
àmbits separats però amb façana al mateix carrer Pere Calders, núm. 18 i núm. 1, 
respectivament: 
 

- EP-C, clau EP/e, ús esportiu,           16.976 m2 
- EP-B, clau EP/s, ús socio-cultural   2.167 m2 

 
El EP-C, clau EP/e, és de gran dimensió com indica la seva superfície, de forma allargada, i ocupa 
una antiga cantera oberta al sud oest, d’orografia planera la major part, amb els altres tres límits 
perimetrals i la part més a l’est amb desnivell i talús, com es por observar en els plànols adjunts. 
Ubicat al centre del Sector, té façana i accés pel sud oest, des del carrer Pere Calders, núm. 18, 
però a través del parc urbà que l’envolta en tota la resta del seu perímetre, també s’hi pot accedir 
mitjançant camins, pel nord est, des del carrer Lola Anglada, i des del carrer Mercè Rodoreda. 
S’anomena Parc de la Roda Laia Sanz. 
 
El EP-B, clau EP/s, de forma triangular, s’ubica a l’est del sector, just enfront de l’equipament 
docent, amb façana en tot el seu perímetre, tot i que l’accés principal és pel carrer Pere Calders, 
núm. 1, tenint també façana al carrer de Casanovas, núm. 34, i carrer Emili Teixidor, núm. 1. La 
meitat est és d’orografia planera i la meitat oest té certa pendent. 
 
Cal fer esment que, a la realitat consolidada, l’ EP-B clau EP/s, delimitat com s’ha comentat per 
vials en tot el seu perímetre, segons l’arxiu digital d’aixecament topogràfic de l’any 2005 del As 
Built de les obres d’urbanització mesura 2.203 m2, i segons la cartografia de l’AMB restituïda a 
escala 1:1000 de vol aeri de l’any 2015, mesura 2.146,11 m2, i conté una Estació transformadora 
en el límit oest, que mesura 13 m2 (2,20 m x 4,31m, més la separació fins la vorera). 
 
A.3.- Justificació de la necessitat i objectius del Pla Especial 

El vigent article 110.2 de les Normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Corbera, 
estableix que l’assignació de l’ús vigent podrà variar mitjançant un pla especial, mantenint-se, 
però, l’adscripció al sistema d’equipaments.  

L’Àrea metropolitana de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Corbera, ha contractat a un 
gabinet extern (EMBA) la redacció del Projecte del Parc esportiu de la Roda, del que es disposa 
de Projecte Executiu desembre 2021, aprovat definitivament el 22.02.2022 per acord de la Junta 
de Govern de l’AMB. L’àmbit del projecte és principalment l’EP-C d’ús esportiu i també parts del 
Parc urbà que l’envolta. Aquest projecte planteja una urbanització parcial de l’àmbit anomenat 
Parc esportiu, d’una franja a l’est amb diferents usos definits esportius i d’esbarjo, i paral·lel a 
quasi tot el llarg un espai multifunció, de major amplada i, al fons d’aquest darrer, un escenari 
multiús i uns usos eventuals per a concerts i circ. El propi projecte, del que es pot veure la planta 
general amb els usos a l’Annex 2, per a no dificultar la funcionalitat i l’accés als diversos usos, 
entre els concretats a la franja urbanitzada i els que es desenvolupin a l’espai multifunció, ha 
previst una franja d’accés i circulació pel límit est de la franja urbanitzada, a tot el seu llarg, fins 
connectar amb el camí que baixa per parc urbà des del c/ Lola Anglada. Donades les condicions 
de cantera de l’àmbit, el projecte també preveu actuacions en relació a talussos per evitar o 
contenir possibles despreniments. 

És d’interès municipal disposar de sòl qualificat d’Equipament públic d’ús esportiu a l’emplaçament 
del EP-B amb ús vigent sociocultural clau EP/s, per a traslladar-hi l’Escola de Trial bike, el que 
suposa, però, haver de modificar la concreció del seu ús, a esportiu. 
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I per altra part, al nord de l’Equipament públic EP-C amb ús esportiu, a la part més al fons, el 
Projecte abans referit hi preveu usos socioculturals recreatius, com serien un escenari multiús, i 
eventuals de concerts i circ, havent hagut d’aquest darrer però, diverses demandes en els darrers 
anys per a la seva ubicació com a circ-escola, el que suposaria un ús més estable, pel que caldria 
disposar d’una concreció d’ús d’equipament, més ajustada, socio cultural recreatiu. 

Atès que es tracta d’un intercanvi d’usos entre un equipament públic i part d’un altre equipament 
públic, pertanyents al mateix sector, sòl urbà consolidat des del 2005, i propers a 500 m de 
distància entre ells, es considera que aquest Pla Especial no té cap tipus d’incidència ambiental. 
A més, com s’ha exposat al segon paràgraf d’aquest apartat, donades les condicions de cantera 
del EP-C, el projecte executiu inclou un estudi geotècnic que analitza l’àmbit, i en base a aquest 
preveu actuacions en relació a talussos per evitar o contenir possibles despreniments. 
 
A.4.- Proposta d’assignació de nous usos. Quadre comparatiu. 
 
Aquest Pla Especial es redacta amb l’única finalitat d’intercanviar el tipus d’ús d’equipament 
inicialment assignat pel Pla Parcial del sector 5a unitat d’actuació Ampliació del nucli urbà, entre 
la parcel·la EP-B amb ús socio cultural recreatiu vigent (clau EP/s), i part de la EP-C amb ús 
esportiu vigent (clau EP/e) en una superfície equivalent a la de la EP-B, mantenint la resta de la 
EP-C, de 14.809m2 amb l’ús vigent. 
 
Així, en els àmbits del Pla Especial, es proposen els següents usos, o tipus d’equipaments: 
 

 EP-B, Equipament públic, ús esportiu (clau EP/e), amb una superfície de 2.167 m2. 
 EP-C, Equipament públic, amb dos usos o tipus d’equipaments diferenciats: 

o Part al fons de la parcel·la, ús socio cultural recreatiu (clau EP/s), amb una 
superfície de 2.167 m2. 

o Resta, es manté l’ús esportiu (clau EP/e), amb una superfície de 14.809 m2. 
 
En relació a les condicions d’ordenació i edificació, es mantenen les determinades, amb caràcter 
general, a l’article 56 punt 3, de les Ordenances reguladores del Pla Parcial, excepte l’ocupació 
per a l’ús esportiu en el EP-B i EP-C, que s’incrementa al 10% per tenir una mica més de marge, 
pel següent: 
 

- El 3% d’ocupació de 2.167m2 del EP-B són 65 m2, que esdevé molt poca superfície, és 
molt justa per a qualsevol necessitat, també per a les de l’Escola de Trial bike de lavabos, 
vestidors, magatzem de bicis, etc. 
 

- Cal fer esment que l’ocupació del 3% (i també l’edificabilitat 1m2st/m2s) que les 
Ordenances del PP art. 56.3 determinen per a l’ús d’Equipament esportiu, corresponen 
exactament a les determinades per al Parc urbà per a edificacions esportives o recreatives 
de les Normes urbanístiques del PGO (potser per això llegim Parque Deportivo a l’article 
56.1 Ordenances PP, citat a l’apartat A1), amb un límit de 200m2 per la resta d’usos, i la 
mateixa ocupació amb el límit de 200 m2 per als Parcs urbans en les Ordenances del PP. 
 
Per altra part, aquesta ocupació del 3% és molt lluny de la determinada en les Normes 
urbanístiques del PGO per als Equipaments, en que remet a la del teixit urbà de l’entorn, 
les zones de l’entorn, essent en aquest cas del 30% per a les unifamiliars aïllades a2 i 
45% per a les plurifamiliars aïllades, entorn dels EP-B i EP-C, mentre que les edificabilitats 
són del 0,75 i del 1,8 m2st/m2s, respectivament. 
 

- Els equipaments del sector són de titularitat pública. 
 

- Sobre la base que el Pla Especial és planejament derivat i per tant del mateix rang que el 
Pla Parcial, i essent a més que el Pla Especial es la figura adequada per a modificar 
paràmetres d’ordenació, i essent que en aquest cas l’ocupació plantejada resta molt per 
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sota de les zones de l’entorn. 
 
 

 
 
 

 
 
Per altra part, essent que el present pla especial modifica la ubicació d’una superfície d’ús esportiu, 
caldrà que informi l’organisme sectorial corresponent. 
 
 
A.5.- Justificació de l’article 97 i 98 del TRLUC. 

 
D’acord amb la proposta d’intercanvi d’usos, l’àmbit de nous usos socio culturals recreatius, de 
2.167 m2 i localitzat al fons de la peça d’equipament EP-C, lateral nord oest, suposa una reducció 
de la superfície d’ús esportiu del EP-C del 12,76%, al passar de 16.976 a 14.809m2, diferència 
que es compensa amb la nova superfície amb ús esportiu en el EP-B, pel que es manté la superfície 
total d’ús esportiu en el conjunt d’aquests dos àmbits. 
 
En relació al manteniment de la funcionalitat de la superfície de l’equipament EP-C que es manté 
d’ús esportiu, considerar el següent: 
 

- L’EP-C és una peça molt gran i allargada, de pràcticament 17.000 m2, i en la que la 
proposta manté l’ús esportiu en el 87,34% de la seva superfície, quasi en el 90%. 
 
I l’ús esportiu es manté a tot el llarg del EP-C; mantenint-se la seva amplada en la major 
part, i també l’amplada mínima a tot el llarg, essent que la seva amplada només es redueix 
en una part petita i ubicada al fons, on justament és més ample el EP-C. 
 

- L’accessibilitat de l’ús esportiu es manté igual, amb l’accés amb façana a carrer, fins el 
fons del EP-C, que tot continu es manté d’ús esportiu, excepte el petit àmbit proposat que 
canvia, en part del fons, lateral oest nord. Igualment, l’accés des de la part alta del nucli, 
des del c/ Lola Anglada, mitjançant camins pel parc urbà que l’envolta, es manté al 
connectar un camí pel nord amb una franja ampla i planera que es manté d’ús esportiu, a 
l’est nord, independent de la part oest nord on es proposa el canvi d’ús, que a la vegada 
també tindria accés des d’aquest carrer mitjançant el camí. 

 
- Per altra part, els usos eventuals de concerts, es produiran en dies concrets, pel que la 

major part dels 2.167m2 d’ús socio cultural recreatiu (exceptuant l’escenari i la carpa de 
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circ-escola) es podran utilitzar diàriament per a usos esportius. 
 
- Des de la perspectiva de gènere, la proposta d’ubicar al fons del EP-C els usos socio 

culturals recreatius, a l’ésser usos multitudinaris s’incrementa la seguretat. 
 
I la peça d’equipament EP-B, amb ús esportiu a la proposta, també manté la funcionalitat, amb 
una meitat totalment planera, i l’altre amb lleugera pendent, essent tota ella del mateix ús, i 
accessible per dos dels tres carrers que la delimiten. 

 
 
Gemma-Rosa Badia Muns  
 
L'arquitecta municipal, responsable de planejament 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
 
 
(22_04_GB_PE, ABSIS 1012/2022) 
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