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RESOLUCIÓ 
TES/    /2020, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit, al terme municipal de 
Corbera de Llobregat (exp. OTAABA20200006). 
 
 
Fets 
 
En data 10 de gener de 2020, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat la sol·licitud de declaració de no existència d’efectes significatius sobre el medi 
ambient de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació 
de can Margarit, al terme municipal de Corbera de Llobregat, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntava a la sol·licitud la documentació de l’avanç de la Modificació puntual amb els 
plànols corresponents i el document ambiental estratègic. 
 

Posteriorment, en data 20 de gener de 2020, va entrar al registre electrònic anteriorment 
esmentat un ofici de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant el qual s’aclaria que el 
tràmit sol·licitat per a la Modificació puntual de referència correspon a l’avaluació ambiental 
estratègica simplificada. 
 

D’aquesta manera, atenent la subjecció de la Modificació puntual de referència a aquest 
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, l’Oficina Territorial va consultar les 
administracions públiques afectades i el públic interessat d’acord amb l’article 30 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per tal que emetessin les consideracions 
que estimessin oportunes sobre els efectes en el medi ambient que pot comportar la 
Modificació puntual en relació amb les respectives competències, així com sobre l’abast i el 
grau d’especificació de l’eventual estudi ambiental estratègic. 
 
Finalitzat el termini per als pronunciaments i un cop analitzada la proposta, l’Oficina Territorial 
ha emès l’informe, el 20 de juliol de 2020, en el qual es proposa formular l’informe ambiental 
estratègic en el sentit que la Modificació puntual no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en 
compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental.  
 
En concret, s’especifica que la proposta té per objecte adequar el planejament urbanístic a la 
realitat existent a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit, situada al centre del terme 
municipal de Corbera de Llobregat, corresponent a una àrea especialitzada residencial de 
816.667 m², classificada pel Pla general d’ordenació urbana vigent de sòl urbà. Tot i així, les 
actuacions proposades, que es relacionen a continuació, es plantegen en uns espais molt 
localitzats del conjunt de la urbanització:  
 
- Ajustar els límits de la unitat d’actuació. 

- Adaptar a la realitat consolidada els límits entre zones (a2, a3 i a4) i els diferents sistemes 
(parcs urbans, xarxa viària i passos, serveis tècnics i equipaments), produint-se una reducció 
de la superfície de zona i de sostre. 

- Realitzar tres canvis de qualificació puntuals, de manera que cinc parcel·les residencials 
passen a qualificar-se amb la clau a4, part d’una zona de serveis tècnics es destina a 
equipaments, i part d’una zona d’equipaments passa a serveis tècnics. 

- Qualificar de serveis tècnics quatre elements de petita dimensió preexistents i un de nova 
previsió, en terrenys qualificats actualment de parc urbà i equipament públic.  
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- Revisar les delimitacions de verd privat de parcel·la en la zona unifamiliar a4, ajustant-les 
puntualment a la realitat consolidada. 

- Eliminar del planejament el grafisme d’alguns trams d’afectacions per xarxa aèria de 25kv, 
per haver-se soterrat en els darrers anys. 
 
D’acord amb l’anterior, d’una banda en l’informe proposta esmentat es posa de manifest que el 
document ambiental estratègic aportat s’ajusta a l’establert en l’article 29 de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre, d’avaluació ambiental, el contingut del qual conté una diagnosi ambiental de 
l’àmbit d’actuació, els objectius i criteris ambientals establerts, la descripció de les alternatives 
estudiades, justificant l’elecció de l’alternativa seleccionada; la identificació dels possibles 
efectes de la proposta sobre el medi ambient i la definició de les mesures preventives i/o 
correctores per tal de minimitzar-los, així com les mesures de seguiment ambiental previstes.  
 
D’altra banda, s’analitza el valor i la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi atenent les determinacions 
ambientals del planejament territorial i urbanístic vigents, així com els vectors de connectivitat, 
espais protegits i biodiversitat, morfologia i ocupació del sòl, la hidrografia, el paisatge, 
l’eficiència energètica, i els riscos d’incendi d’inundabilitat i geològics, entre d’altres. 
 
Atenent l’anterior, l’informe proposta conclou que, malgrat que la present Modificació puntual 
comportarà una sèrie de canvis en l’ordenació de la unitat d’actuació de can Margarit, el seu 
objectiu és adequar el planejament urbanístic a la realitat existent i resoldre alguns desajustos 
de límits. Així doncs, es considera que el seu desenvolupament no suposarà efectes 
significatius en el medi ambient o la qualitat del paisatge, així com tampoc no es preveuen 
alteracions respecte les previsions actuals del planejament vigent en matèria del cicle de 
l’aigua, la qualitat de l’aire o en les condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques.  
 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 
de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes 
i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient. 
 
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, de 9 de desembre, 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.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions 
dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
 
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l’informe ambiental estratègic. 
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L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb tots 
els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en 
matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la 
persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars 
de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica, disposa 
que es delega en aquestes darreres la competència que l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en els supòsits següents: 
modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors 
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, 
llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei territorial. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 
 
 
Resolc: 
 
—1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit, al terme municipal de Corbera de 
Llobregat, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, amb el benentès 
que es doni compliment a les consideracions següents:  
 
a) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si escau, sobre la Modificació puntual aprovada inicialment, de conformitat amb 
l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
b) Atès que el desenvolupament de les parcel·les actualment no edificades produirà una certa 
afectació sobre la vegetació, caldrà preveure l’adopció de mesures de mitigació de l’impacte. 
En especial, atès que la documentació aportada no indica quin tipus d’equipament es preveu 
implantar en la parcel·la del carrer Montjuïc, caldrà prioritzar aquelles dotacions que no 
requereixin o minimitzin l’edificació. 
 
c) En el desenvolupament de la proposta caldrà garantir la màxima adaptació de les noves 
construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat dels terrenys, 
contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament adequat dels 
talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l’impacte 
paisatgístic. 
 
d) Caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, considerant 
criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i 
de qualitat. 
 
e) Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica i vetllar per tal que els edificis 
s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul establerta en la disposició 
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addicional quarta del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 
2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012. 
  
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la 
Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l’acte 
d’aprovació de la Modificació, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre. 
 
D’acord amb l’esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental 
estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat la Modificació en el 
termini màxim de quatre anys des que es publiqui. 
 
 
Barcelona,  
 
 
P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) 
 
Maria Mercè Santmartí i Miró 
Directora dels Serveis Territorials a Barcelona 
 
Signat electrònicament 



 
 

Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit de la unitat d’actuació de can 
Margarit, al terme municipal de Corbera de Llobregat 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte:  Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
 
Municipi:  Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 
Peticionari:  Ajuntament 
 
Referència:  OTAABA20200006 (IPR IAE 004-20) 
 
 
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 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.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions 
dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
 
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic.  
 
- 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.  
 
- L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a 
òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
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- El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de 
la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones 
titulars de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis 
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental 
estratègica, atribueix a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en el supòsit 
d’instruments de planejament urbanístic derivat.  
 
 
3. Objecte  
 
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per 
l’òrgan ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.  
 
 
4. Antecedents 
 
- En data 10 de gener de 2020, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la sol·licitud de declaració de no existència d’efectes significatius sobre el medi 
ambient de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació 
de can Margarit, al terme municipal de Corbera de Llobregat, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntava a la sol·licitud la documentació de l’avanç de la Modificació puntual amb els 
plànols corresponents, i el document ambiental estratègic. 
 
- En data 20 de gener de 2020, va entrar al registre electrònic anteriorment esmentat un ofici 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant el qual s’aclaria que el tràmit sol·licitat 
per a la Modificació puntual de referència correspon a l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada. 
 
En el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de la Llei 
21/2013, s’ha consultat a les administracions públiques afectades i al públic interessat 
següent:  
− Agència Catalana de l’Aigua  
− Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona  
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil  
− Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica  
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura  
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació  
− ATM – Autoritat del Transport Metropolità 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
− Consell Comarcal del Baix Llobregat  
− DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural  

 
El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 27 de febrer de 2020.  
 
En resposta a les consultes realitzades, s’han rebut informes de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural, de 27 de gener de 2020; l’Autoritat del Transport Metropolità, de 2 
de febrer de 2020; el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, de 20 de febrer de 2020; l’Institut 
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Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d’11 de març de 2020; i la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolita de Barcelona, adoptat en sessió de 10 de juliol de 2020, 
les consideracions dels quals s’han tingut en compte en la redacció del present informe.  
 
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades 
en els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats 
per l’Agència de Residus de Catalunya i la Direcció General de Salut Pública, en les matèries 
referents a les seves respectives competències. 
 
 
5. Descripció de la proposta 
 
La present Modificació puntual té per objecte adequar el planejament urbanístic a la realitat 
existent a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit, situada al centre del terme municipal 
de Corbera de Llobregat. En concret, tal com mostra la imatge 1, es tracta d’una àrea 
especialitzada residencial de 816.667 m2 classificada pel Pla general d’ordenació urbana 
(PGOU) vigent com a sòl urbà, si bé l'actuació proposada es centra en uns espais molt 
localitzats del conjunt de la urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1. Planejament vigent Imatge 2. Proposta de la Modificació puntual 
 
Segons l’exposat en la documentació aportada, amb la digitalització del planejament sobre la 
cartografia a escala 1:1000 de restitució de vol, s’han detectat desajustos entre els límits de 
zones i sistemes i la realitat consolidada. Per tal de resoldre aquests aspectes, tal com 
mostra la imatge 2, es proposen les accions següents: 
1.- Ajustar els límits de la unitat d’actuació, amb la resultant d’una reducció de l’àmbit de la 
urbanització can Margarit, i un increment del sòl no urbanitzable. 
2.- Adaptar a la realitat consolidada els límits entre zones (a2, a3 i a4) i els diferents sistemes 
(parcs urbans, xarxa viària i passos, serveis tècnics i equipaments), produint-se una reducció 
de la superfície de zona i també de la superfície de sostre. 
3.- Realitzar tres canvis de qualificació puntuals, identificats amb cercles de color vermell: 
 Cinc parcel·les residencials concretes i contigües, qualificades actualment 

d’unifamiliar aïllada amb clau a3 (parcel·la mínima de 1.000 m2) passen a qualificar-
se de clau a4 (parcel·la mínima 2.000 m2), per difícil o impossible divisibilitat com a a3 
i per antecedents històrics com a4. 
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 Part d’una zona de serveis tècnics (clau ST) passa a equipaments (clau EP), per 
perspectives i necessitats de la urbanització. 

 Part d’una zona d’equipaments (clau EP) passa a serveis tècnics (clau ST), per tal de 
fer possible la instal·lació d’un dipòsit regulador, d’acord amb les determinacions del 
Pla director d’abastament d’aigua municipal. 

4.- Adequar a la qualificació de serveis tècnics (clau ST), cinc elements de petita dimensió 
d’ús de serveis tècnics preexistents, excepte un que és previsió, com centres de 
transformació o dipòsit o pou de la xarxa d’aigua, actualment en terrenys qualificats de parc 
urbà (clau PU) i equipament públic (clau EP).  
5.- Revisar les delimitacions de verd privat de parcel·la (Vpp) principalment existents en la 
zona unifamiliar a4, ajustant-les puntualment a la realitat consolida 
6.-Eliminar del planejament el grafisme d’alguns trams d’afectacions per xarxa aèria de 25kv 
(MT), per haver-se soterrat en els darrers anys. 
 
 
6. Consideracions ambientals 
 
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual és objecte d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de 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. 
 
En el marc d’aquest procediment, es constata que la documentació aportada inclou un 
document ambiental estratègic (DAE), el qual s’ajusta a les determinacions de l’article 29 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En concret, conté una diagnosi 
ambiental de l’àmbit d’actuació; els objectius i criteris ambientals establerts; la descripció de 
les alternatives estudiades, justificant l’elecció de l’alternativa seleccionada; la identificació 
dels possibles efectes de la proposta sobre el medi ambient i la definició de les mesures 
preventives i/o correctores per tal de minimitzar-los; així com les mesures de seguiment 
ambiental previstes.  
 
A continuació, es valora ambientalment la Modificació puntual, atenent els criteris definits en 
l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, per tal de determinar si el seu 
desenvolupament tindrà efectes ambientals significatius.  
 
Primerament, s’ha constatat que l’àmbit d’actuació es troba classificat pel planejament vigent 
de sòl urbà. No obstant, cal posar de manifest que la Modificació puntual proposa una sèrie 
d’ajustos del límit de la unitat d’actuació per afavorir la preservació dels valors naturals, 
alguns dels quals afecten puntualment petites franges de sòl no urbanitzable. A grans trets, 
però, la proposta suposa una lleugera reducció de la superfície de l’àmbit de la unitat 
d’actuació de can Margarit i un augment de 2.952 m² de sòl no urbanitzable com a espai de 
protecció preventiva, fet que es valora positivament. 
  
D’acord amb l’exposat en la documentació aportada, la unitat d’actuació de can Margarit, 
amb 387 parcel·les, presenta una consolidació del 79,6%. No obstant, posa de manifest que 
la urbanització no disposa de clavegueram i presenta dèficits en la resta de serveis; 
endemés, existeixen cessions pendents i no disposa de projecte de reparcel·lació inscrit en 
el Registre. 
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Quant a les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), la unitat 
d’actuació de can Margarit es troba envoltada per sòl de protecció preventiva, d’acord amb la 
proposta del sistema d’espais oberts representada en la imatge 3. Alhora, cal destacar el pas 
de la riera de Corbera pel centre de la urbanització, la qual es troba definida com a corredor 
fluvial. 
 

 
Imatge 3. Sistema d’espais oberts del PTMB 

 
En aquest sentit, l’informe urbanístic i territorial emès per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, considera que la Modificació puntual 
s’adequa a les determinacions del Pla Territorial metropolità de Barcelona i que, a grans 
trets, la proposta segueix uns criteris d’optimització de les condicions d’ordenació urbanística 
i respon a raons de coherència geogràfica i urbana, ajustant els límits sobre elements 
reconeixedors del territori que permeten clarificar els límits del Pla. Tot i això, la part 
valorativa de l’informe conté una sèrie d’observacions de caràcter urbanístic, que caldrà tenir 
en compte. 
 
Pel que fa al valor i a la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi, cal destacar la proximitat de l’espai 
natural Muntanyes de l’Ordal, inclòs en el Pla d'espais d’interès natural (PEIN) i en la xarxa 
Natura 2000 com a zona d’especial conservació (ZEC) i zona d’especial protecció per a les 
aus (ZEPA) amb el nom Serres del Litoral central (codi ES5110013). En aquest sentit, el DAE 
aportat afirma que el desenvolupament de les propostes de la Modificació puntual no 
afectarà de forma directa o indirecta als espais PEIN i Xarxa Natura 2000, donades les 
característiques de la proposta. 
 
D’altra banda, tal com mostra la imatge 4, s’ha palesat que part de la vegetació forestal 
existent a l’interior de la urbanització es troba definida com a hàbitat d’interès comunitari 
(HIC) no prioritari corresponent a alzinars i carrascars (codi 9340) i pinedes mediterrànies 
(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.  
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Imatge 4. Elements ambientalment rellevants a l’entorn de l’àmbit d’actuació 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que la zona residencial on es proposa un canvi de 
qualificació, de a3 a a4, limita amb la pineda i, en el cas de la parcel·la no edificada existent 
a l’extrem oest, es constata que es troba totalment ocupada per massa forestal, tal com es 
pot veure en la imatge 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 5. Identificació de les parcel·les residencials afectades pel canvi de qualificació proposat 
 
Així mateix, tal com mostra la imatge 6, les parcel·les on es preveu una permuta de 
qualificacions, entre serveis tècnics i equipaments, també presenten vegetació forestal. 
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Imatge 6. Identificació de les parcel·les afectades per la permuta de qualificacions proposada 
 
Consegüentment, és palès que el desenvolupament d’aquestes parcel·les produirà una certa 
afectació sobre la vegetació, motiu pel qual caldrà preveure l’adopció de mesures de 
mitigació de l’impacte. En especial, atès que la documentació aportada no indica quin tipus 
d’equipament es preveu implantar en la parcel·la del carrer Montjuïc, caldrà prioritzar 
aquelles dotacions que no requereixin o minimitzin l’edificació. No obstant, el DAE aportat 
considera que l’impacte serà poc significatiu i destaca l’efecte positiu derivat de la 
desclassificació d’algunes àrees, que passaran a sòl no urbanitzable; així com l’establiment 
de les zones de verd privat (Vpp) a l’interior de les parcel·les, per tal de procurar la màxima 
continuïtat entre els espais lliures. Com a mesura addicional, el DAE recomana evitar l’ús 
d’espècies al·lòctones o exòtiques en l’enjardinament. 
 
Altrament, 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 de 
Corbera de Llobregat 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) de les Muntanyes de l’Ordal i per tant, està afectat pel Pla especial 
d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT. Endemés, tal com assenyala el 
DAE, la urbanització de can Margarit està obligada a donar compliment a la Llei 5/2003, de 
22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, i el seu Reglament de desplegament, el Decret 
123/2005, de 14 de juny. 
 
En tot cas, es constata que la Modificació puntual delimita la franja de protecció de 25 m 
d’amplada al perímetre de la urbanització i, tal com exposa el DAE, el desenvolupament dels 
canvis proposats, a priori, no hauria de modificar l'actual risc d'incendi forestal de l’entorn 
proper de la unitat d’actuació de can Margarit. 
 
En matèria del cicle de l’aigua, cal destacar la presència de la riera de Corbera, que creua 
pel centre de la urbanització, així com diversos torrents tributaris. Pel que fa al risc 
d’inundabilitat associat a aquests cursos fluvials, el DAE indica que l’any 2006, en el marc de 
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la tramitació del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació, es va redactar un estudi 
d’inundabilitat, que fou informat per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 28 de febrer de 
2006, mitjançant el qual es van detectar algunes situacions de risc, que foren resoltes 
introduint alguns ajustos en el projecte de reparcel·lació.   
 
En qualsevol cas, es considera que, atenent les característiques de les actuacions 
proposades per la present Modificació puntual, aquesta no suposarà majors afeccions en 
quant al vector aigua respecte el planejament vigent. Així mateix, es recorda que caldrà 
obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la Modificació puntual aprovada 
inicialment i incorporar les seves prescripcions, si escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la morfologia dels terrenys, atès que la topografia de 
l’àmbit és complexa, amb presència de pendents superiors al 20% en gran part de la 
urbanització, tal com mostra la imatge 7. Per aquest motiu, el DAE estableix una sèrie de 
mesures a adoptar en cas que s’hagin de construir talussos o murs de contenció; i recomana 
utilitzar, sempre que sigui tècnicament possible, mètodes de bioenginyeria per a 
l’estabilització dels talussos. 
 
En tot cas, es recorda que en el desenvolupament de la proposta caldrà garantir la màxima 
adaptació de les noves construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat 
dels terrenys, contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament 
adequat dels talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de 
terres i l’impacte paisatgístic. 
 
D’altra banda, la Modificació puntual incorpora un Estudi d'identificació de riscos geològics 
(EIRG), que analitza la perillositat relacionada amb la dinàmica de vessants, esfondraments, 
fluxos torrencials i inundabilitat. L’estudi conclou que gran part de la zona estudiada té un 
pendent relativament abrupte però modelat en materials que desfavoreixen la inestabilitat 
dels vessants. Per tant, s’avalua tota la zona estudiada amb perillositat molt baixa o 
negligible per processos d’inestabilitat de vessants. Tampoc hi ha cap litologia susceptible de 
desenvolupar esfondraments, ni cap conca que pugui desenvolupar fluxos torrencials. De 
tota manera, l’EIRG conté una sèrie de recomanacions a tenir en compte en el 
desenvolupament de la proposta. 
 
En relació amb l’anterior, cal destacar que l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, d’11 de març de 2020, considera que l’ EIRG aportat inclou informació adequada 
per determinar la necessitat de preveure mesures específiques per a garantir la protecció de 
les persones i els seus béns. Així mateix, assenyala que les recomanacions que inclou 
l'Estudi han estat incorporades al document ambiental i a la memòria de la Modificació 
puntual.  
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Imatge 7. Pendents superiors al 20% a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit 

 
Pel que fa al paisatge, el DAE fa esment al Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, el qual inclou la totalitat de l’àmbit d’actuació dins la unitat de paisatge 6 – 
Muntanyes de l’Ordal. Un dels trets distintius d’aquesta unitat de paisatge és la presència de 
multitud d’urbanitzacions, inicialment de segona residència i avui majoritàriament de primera 
residència, que s’han construït enmig de pinedes, de manera que s’ha generat un paisatge 
característic de parcel·les amb cases aïllades i pins. 
 
Val a dir que la fitxa de la unitat determina una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística, 
criteris i accions, d’aplicació per a la present Modificació puntual, entre els quals cal destacar 
els següents: 
- Promoure el tractament de les franges de seguretat al voltant dels assentaments que 

estan en medi forestal, amb criteris d’efectivitat en la lluita contra incendis, de sostenibilitat 
ecològica i d’integració paisatgística. 

- Emprendre actuacions per tal d’avançar cap a la compacitat de les àrees residencials de 
baixa densitat: evitar una major dispersió de les urbanitzacions existents, limitar l’ocupació 
de nous sòls, apostar per un model de compleció i reducció, allà on sigui recomanable i 
afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes i naturals. 

- Vetllar per la correcta dotació de serveis i infraestructures a les urbanitzacions i per la 
millora paisatgística de les carreteres d’accés. 

- Algunes urbanitzacions es troben situades en costers i vessants amb riscos geològics 
notables. Impulsar l’elaboració d’estudis detallats de la geologia dels emplaçaments i, si 
convé, adoptar mesures sobre les àrees afectades amb major risc 

- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu o en vehicle on 
la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que 
comprèn camins i miradors existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions 
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la 
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. 
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En aquest sentit, el DAE considera que la proposta s’adequa als objectius de qualitat 
paisatgística assenyalats en el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
que el desenvolupament de la Modificació puntual no suposarà cap alteració significativa ni 
incidència visual pels espectadors permanents (veïns de la zona) i esporàdics (visitants i 
aquells que passin per la carretera de Sant Andreu).  
 
En qualsevol cas, caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, 
considerant criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una 
arquitectura integrada i de qualitat. 
 
Altrament, es recorda que caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica i vetllar 
per tal que els edificis s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul 
establerta en la disposició addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel 
qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
d’octubre de 2012. En concret, es defineixen com aquells edificis amb un nivell d’eficiència 
energètica molt alt, a determinar de conformitat amb l’annex I de la Directiva 2010/31/UE, i 
que la quantitat gairebé nul·la o molt baixa d’energia requerida hauria d’estar coberta, en 
molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de 
fonts renovables produïda in situ o en l’entorn. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, es constata que, malgrat la present Modificació puntual 
comportarà una sèrie de canvis en l’ordenació de la unitat d’actuació de can Margarit, el seu 
objectiu és adequar el planejament urbanístic a la realitat existent i resoldre alguns 
desajustos de límits. Així doncs, es considera que el desenvolupament de la proposta no 
suposarà efectes significatius en el medi ambient o la qualitat del paisatge, així com tampoc 
no es preveuen alteracions respecte les previsions actuals del planejament vigent en matèria 
del cicle de l’aigua, la qualitat de l’aire o en les condicions acústiques, lumíniques i 
electromagnètiques.  
 
Així doncs, tenint en compte els criteris establerts a l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, es proposa no sotmetre la present Modificació puntual al 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, amb el benentès que en el 
desenvolupament de la proposta es tinguin en compte les consideracions exposades 
anteriorment i es doni compliment a les mesures ambientals definides en el document 
ambiental estratègic. 
 
 
7. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que la directora dels Serveis Territorials de Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució següent: 
 
- 1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit, al terme municipal de 
Corbera de Llobregat, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, amb 
el benentès que es doni compliment a les consideracions següents:  
 
a) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si escau, sobre la Modificació puntual aprovada inicialment, de conformitat 
amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
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b) Atès que el desenvolupament de les parcel·les actualment no edificades produirà una 
certa afectació sobre la vegetació, caldrà preveure l’adopció de mesures de mitigació de 
l’impacte. En especial, atès que la documentació aportada no indica quin tipus d’equipament 
es preveu implantar en la parcel·la del carrer Montjuïc, caldrà prioritzar aquelles dotacions 
que no requereixin o minimitzin l’edificació. 
 
c) En el desenvolupament de la proposta caldrà garantir la màxima adaptació de les noves 
construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat dels terrenys, 
contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament adequat dels 
talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l’impacte 
paisatgístic. 
 
d) Caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, considerant 
criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i 
de qualitat. 
 
e) Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica i vetllar per tal que els edificis 
s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul establerta en la disposició 
addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la 
Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012. 
 
- 2 Notificar-ho a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
 
       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 
 

Signat electrònicament 
 

 

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 

 11 
 
 
 

  

'00'02+ 09:20:33 2020.07.202020.07.20 09:28:12 +02'00'


