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CU: 02
Expedient:2020 / 070971 / M

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de 10 
de juliol de 2020, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, 
l’acord següent:

En data 27 de gener de 2020 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental ha tramès la 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació de Can 
Margarit i a l'àmbit d'equipament públic del carrer Montjudel terme municipal de Corbera de 
Llobregat, als efectes de la consulta ambiental de l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre d’avaluació ambiental .

Vist  l’informe  dels  serveis  tècnics,  els  apartats  valoratius  del  qual  es  reprodueixen  a 
continuació:

En data 27 de gener de 2020, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental ha tramès a 
la sol·licitud de l’informe urbanístic i  territorial  de conformitat  amb l’article 30 de la Llei 
21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental en relació a la modificació puntual del 
PGO a l’àmbit de la unitat d’actuació de can Margarit i a l’àmbit de l’equipament del carrer 
Montjuic  al  terme  municipal  de  Corbera  de  Llobregat  per  tal  que  s’emetin  les 
consideracions oportunes sobre els efectes en el medi ambient que pot comportar el pla 
així com sobre l’abast i el grau d’especificació de l’eventual estudi ambiental.
Així doncs a aquests efectes s’emet el següent informe.

Objecte
L’objecte és ajustar el planejament per tal d’adequar-se a la realitat consolidada, afavorir 
l’adequació dels usos  així com revisar d’algunes qualificacions i eliminar afectacions que 
avui dia resulten obsoletes.

Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit es situa al centre del municipi de Corbera, es tracta de  dos àmbits diferenciats; es 
correspon per una banda a la unitat d’actuació anomenada can Margarit que limita al nord 
amb el sòl no urbanitzable i amb el límit de terme de Castellví de Rosanes, a l’est i a l’oest 
amb el sòl no urbanitzable, i al sud amb les unitats d’actuació de Santa Ma de la Vall i el 
Mirador i també amb el límit de terme de la Palma de Cervelló.

I per altra banda es correspon a un equipament amb accés des del carrer Montjuic i que 
limita amb la U.A. de can Margarit.

L’àmbit global de la modificació és de 816.667 m² de superfície; dels quals 808.612m² es 
corresponen a la unitat d’actuació can Margarit i 2.000 m² es corresponen a l’equipament 
que limita amb la unitat d’actuació amb accés des del carrer Montjuic.
La resta es correspon als retalls de sòl situats en els límits de la unitat d’actuació, i es 
divideixen entre 5.768 m² de sòl no urbanitzable, 48m² de sòl urbanitzable no delimitat i 
239 m² de sòl urbà.
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El  document  proposa a  grans trets  ajustar  el  planejament  a  la  realitat  consolidada en 
relació a l’ajust de límits entre zones i sistemes, l’adequació del usos, la revisió d’algunes 
qualificacions i l’eliminació d’afectacions que avui dia resulten obsoletes.
El  document  planteja  només  dues  alternatives,  l’alternativa  0  que  és  mantenir  les 
condicions vigents i l’alternativa 1 amb les modificacions.

Així  doncs  d’acord  amb  aquests  objectius  es  proposen  quatre  línies  bàsiques  de 
modificacions.

La primera relativa a l’ajust del planejament a la realitat consolidada per tanques, murs 
usos i altres límits . 
Es proposa per una banda ajustar els límits entre les zones unifamiliars aïllades: a2, a3 i a4 
i el sistemes d’acord amb els usos reals dels sòls. Com a resultat es produeix una minva 
de superfície i sostre de zones així com també de sistemes a excepció del sistema de 
parcs urbans que s’incrementa. En resum les  zones es redueixen en 649 m² de menys i 
2.523 m² de sostre menys,  i el sistema de parcs urbans s’incrementa en 149 m² de més.

També s’ajusta el límit de la unitat d’actuació per tal d’afavorir la preservació dels valors 
naturals amb una reducció de la superfície de l’àmbit de la UA can Margarit i un augment 
del  sòl  no  urbanitzable  com a espai  de protecció  preventiva.  Així  l’àmbit  de  la  unitat 
d’actuació es redueix en  3.372 m² de menys resultant un àmbit de 805.240 m². D’aquests 
3.372, 2.952 es desclassifiquen a sòl no urbanitzable, la resta es disposa en sòl urbà però 
fora de la UA.

D’altra banda s’ajusta el límit dels parcs urbans a les cessions ja efectuades mitjançant 
escriptura pública l’any 1992; alhora s’ajusta els límits amb altres àmbits veïns: amb la 
urbanització Santa Ma de l’Avall en dues parcel·les consolidades i a l’eix del carrer de límit; 
amb l’antiga UA el Mirador; i a elements consolidats amb el sòl urbanitzable no delimitat 
qualificat com a 7c.

També s’ajusta la qualificació de dos centres de transformació a baixa tensió, un dipòsit, un 
pou d’aigua i un centre de transformació previst que es troben en sòl qualificat de parc 
urbà, tot qualificant-los de sistema de serveis tècnics, clau ST.

Per últim s’elimina del planejament el grafisme d’alguns trams d’afectacions per xarxa aèria 
de 25Kv que s’ha soterrat en els darrers anys.

La  segona proposa  modificar  la  qualificació  d’alguns  sistemes  per  ajustar-se  a  les 
previsions i necessitats actuals; així planteja modificar la part no consolidada d’una gran 
peça qualificada de sistema de serveis tècnics per tal que esdevingui un equipament
públic; alhora proposa qualificar de sistema de serveis tècnics la part no consolidada de 
l’equipament situat  fora  de la  unitat  d’actuació  per  tal  de poder  implantar-hi  un dipòsit 
d’aigua regulador pel municipi atès que per la cota del terrenys és més adequat que els 
terrenys  actualment  qualificats  de  serveis  tècnics.  Això  suposa  qualificar  2.000  m² 
d’equipaments com a serveis tècnics i alhora qualificar d’equipaments públics 1.448 m² que 
provenen de serveis tècnics, per tant es produeix una disminució de 552 m² d’equipaments.
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La  tercera planteja  revisar  la  delimitació  de  la  zona  de  verd  privat  de  parcel·la  (Vpp) 
principalment existents en zona unifamiliar a4, ajustant-les a la realitat consolidada anterior 
al planejament vigent, que és la que va introduir aquesta clau.
La quarta es refereix a modificacions puntuals de qualificacions de zona; per una banda es 
proposa modificar la qualificació a3  per passar a a4, de 5 parcel·les veïnes ubicades a 
l‘anomenat sub-polígon 3, a l’oest de la urbanització, on hi predomina la qualificació a4 i els 
paràmetres de les parcel·les són els propis d’aquesta zona amb 2.000 m² de parcel·la 
mínima, 40m de façana i 0’25 d’edificabilitat. D’acord amb aquestes preexistències, quatre 
de les cinc parcel·les així ho han sol·licitat, mentre que a la cinquena parcel·la situada  a 
l’extrem oest es proposa el canvi de qualificació per coherència amb la resta i pels seus 
antecedents històrics. 
Alhora l’ajustament de límits amb la UA Sant Ma de l’Avall  a la realitat consolidada ha 
suposat un ajust entre la qualificació de la zona unifamiliar a3 de la UA Santa Ma que 
s’amplia i la qualificació de zona unifamiliar a2 de can Margarit que es redueix.

Això suposa una reducció de 600 m² de superfície de la zona a2, una reducció de 9.401 m² 
de superfície de zona a3 i un increment de 9.352 m² de superfície de zona a4. També 
suposa una reducció de sostre de la UA can Margarit tant en el global de la modificació 
com de forma puntual per aquests canvis. 

Per últim la modificació aprofita per regularitzar els límits de terme, doncs a principis del 
2019  la  Direcció  General  de  l’Administració  Local  ha  completat  l’elaboració  del  mapa 
municipal de Corbera de Llobregat de manera que s’incorporen les tres delimitacions de 
terme amb les que limita la UA can Margarit: el municipi de Castellví de Rosanes al nord, el 
municipi de la Palma de Cervelló al sud i el municipi de Palejà a l’est.

Del total d’aquestes modificacions en resulta la següent distribució de sòl.

En el sòl urbà:
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En la resta de l’àmbit:

Planejament vigent
El  Planejament  territorial  vigent és  el  Pla  Territorial  Metropolità  de  Barcelona  aprovat 
definitivament l’abril de 2010, d’ara endavant PTMB.

4 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Maria Navarro Roca
13/07/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0I2GL37NSYFARJCOG30U5ZR6A0XCXVG8*
0I2GL37NSYFARJCOG30U5ZR6A0XCXVG8

Data creació còpia:
14/07/2020 13:16:34
Data caducitat còpia:
14/07/2023 00:00:00

Pàgina 5 de 13

SCUM/O0310/2020 / 070971 / M/3742507

El  PTMB  afecta  bàsicament  a  les  determinacions  en  sòl  no  urbanitzable,  que  són 
d’aplicació directa.  L’àmbit de la modificació es troba en sòl urbà; així  el PTMB fa una 
definició dels sistemes urbans del territori i estableix sobre aquests unes directrius i unes 
previsions. 
D’acord amb el Pla el municipi de Corbera de Llobregat es defineix com un subcentre d’un 
continu urbà amb connexió directa a altres nuclis, forma part  d’una àrea especialitzada 
residencial a estructurar, formada pel nucli i vàries urbanitzacions.
La  part  central  i  més  compacta  està  considerada  com  a  centre  dins  el  continu  urbà 
intermunicipal de què forma part. Aquesta àrea inclou en el seu interior un espai obert de 
protecció  preventiva  vinculat  a  la  meitat  oest  del  recorregut  de  la  riera  de  Corbera  o 
corredor fluvial que estructura el terme municipal.

La UA Can Margarit  està inclosa segons el  plànol d’estratègies urbanes dins una àrea 
especialitzada residencial, limitant la major part amb espai obert de protecció preventiva.

El  PTMB  reconeix  la  unitat  d’actuació  com  a  sòl  residencial  de  baixa  densitat  i  la 
qualificació de sistema d’espais lliures a l’entorn de la riera que creua la unitat en sentit 
oest-est.

D’acord  amb  l’article  3.19,  les  estratègies  per  les  àrees  especialitzades  aïllades  d’ús 
residencial tenen com a objectius disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees 
aïllades, i les encaminades a aconseguir una millor integració. En aquest sentit el Pla recull 
la realitat de la implantació o la possibilitat de desenvolupament d’aquestes àrees d’acord 
amb el planejament urbanístic vigent. 

Tanmateix la modificació afecta en part sòls fora de la unitat d’actuació classificats com a 
sòl  no  urbanitzable.  En aquest  sentit  els  sòls  que envolten  la  unitat  es troben dins  el 
sistema d’espais oberts del PTMB, com a espais de protecció preventiva. 

D’acord amb l’article 2.8 de les normes del PTMB aquests terrenys es defineixen com a 
espais que tot i no haver estat considerats de protecció especial, se’ls 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.
Tot plegat sens perjudici que el planejament general en el marc de les seves estratègies 
pot delimitar àrees per ésser urbanitzades i edificades si s’escau.

L’article 2.9 en regula les seves condicions, establint que els pans d’ordenació urbanística 
municipal poden si s’escau classificar com a urbanitzables les peces de sòl que tinguin la 
localització proporció adequades en funció de les opcions que el Pla adopti d’acord amb 
les seves estratègies de desenvolupament.

El  planejament  urbanístic  vigent és  la  revisió  del  Pla  general  d’ordenació  aprovat 
definitivament el juliol de 1998.
La revisió va reconèixer la realitat de les urbanitzacions de baixa densitat que el PGO de 
l’any 1987 va incloure en unitats d’actuació entenent que es tractava d’urbanitzacions en 
sòl urbà.
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Així  la  revisió  del  PGOU del  1998  va  incloure  en  les  normes  un  seguit  de  fitxes  per 
cadascuna de les unitats d’actuació amb dèficits urbanístics, determinant les obligacions 
pendents de gestió urbanística i el sistema d’actuació.

A la unitat d’actuació can Margarit li correspon la fitxa número 14, que estableix el següent:
Superfície: 88’25Ha
Vialitat: 10’05 Ha
Parc urbà: 19’013 Ha
Equipament: 2’20 Ha

S’ha fet les cessions de sòls públics i estan protocol·litzades, actuació per compensació i 
junta en constitució. Zonificació a3 i a4. Es manté la necessitat d’elaborar un projecte de 
compensació .
Se’ls dona 1 any d termini des de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla revista per 
redactar un projecte d’urbanització i d compensació i de 3 anys des de l’aprovació definitiva 
del Pla per executar les obres d’urbanització.
Un cop lliurades les obres a l’Ajuntament s’hauran de constituir en Entitat Urbanística de 
Conservació.
S’assenyala  la  franja  de  protecció  d’incendis  de  25m  al  llarg  del  perímetre  de  la 
urbanització amb sòl no urbanitzable.

Alhora al llarg dels anys s’ha anat succeint un seguit de figures de planejament que cal 
tenir present.

Així doncs, cal tenir en compte en primer lloc el Text refós de les normes urbanístiques del 
PGO aprovat definitivament l’agost de 2005.

En segon lloc, la modificació de les normes del PGO consistent en afegir un nou apartat a 
l’article  135,  aprovada  l’any  2011,  que  va  establir  unes  distàncies  de  les  edificacions 
aïllades a carrer diferents de les de la zona pròpia, per aquelles parcel·les inscrites amb 
anterioritat a l’aprovació inicial de la Revisió del PGO del 98, que no podien edificar-se per 
raó de no complir amb la superfície mínima o per la impossibilitat d’inscripció del rectangle 
de dimensions mínimes 6x8.

En  tercer  lloc,  la  modificació  de  regulació  dels  usos  en  sòl  urbà  de  les  normes 
urbanístiques del PGO aprovada definitivament el març de 2014, que va modificar un segut 
d’articles relatius als usos però també relatius als paràmetres específics d’algunes zones 
així com algunes condicions d’edificació per tal d’actualitzar i racionalitzar els usos, eliminar 
algunes limitacions i resoldre contradiccions, incongruències i confusions. 

Per últim cal advertir que un petit retalló de sòl inclòs en àmbit de la present modificació i 
inclòs en el límit de la UA can Margarit per ajustament de límits està classificat coma sòl 
urbanitzable no delimitat  amb qualificació d’equipaments comunitaris (  en l’actualitat  de 
titularitat privada) pel Pla general metropolità, atès que abans d’acordar la delimitació, eren 
terrenys  inclosos  en  el  terme  municipal  de  Pallejà,  els  quals  no  han  estat  encara 
incorporats al PGO de Corbera de Llobregat tot i formar part del seu terme municipal.  
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En resum,  i  d’acord  amb un amidament  topogràfic  més acurat,  el  document  aporta  la 
quantificació en superfície de cada zona i sistema afectat per la modificació, tant dins la 
delimitació  de  l’actual  unitat  d’actuació  com fora  d’aquesta;  així  doncs,  fora  d’aquesta 
també s’afecten en part sòls classificats com a no urbanitzables.

Així doncs la distribució de sòl vigent és la següent:
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Documentació 
El  document  incorpora  una  memòria,  els  plànols,  un  document  ambiental  i  un  estudi 
d’identificació de riscos geològics.

Valoració de l’expedient
Adequació al planejament territorial
Pel que fa a l’adequació al planejament territorial, cal dir que el PTMB recull la realitat de la 
implantació  i  possibilita el  seu desenvolupament d’acord amb el  planejament urbanístic 
general. 
En aquest sentit la proposta no planteja grans canvis; les modificacions que es plategen 
són ajustos que en cap cas desvirtuen l’ordenació prevista pel planejament general.
D’altra banda aquests ajustes afecten en part al sòl no urbanitzable en el seu límit amb el 
sector,  aquests terrenys  que s’afecten en els ajustos de la delimitació del  sector estan 
reconeguts pel PTMB dins el sistema d’espais oberts com a espais de protecció preventiva; 
i per tant  el planejament general d’ordenació , en el marc de les seves estratègies, pot 
delimitar àrees per ésser urbanitzades i edificades si s’escau.

En aquest  sentit  podem dir  que els  ajustos proposats afecten sòls  amb una proporció 
adequada d’acord amb la  funció  i  l’estratègia  de la  modificació  del  Pla  per  al  correcte 
desenvolupament de la unitat d’actuació en qüestió.

Així  doncs  en  resum,  la  proposta  s’adequa  a  les  determinacions  del  Pla  Territorial 
metropolità de Barcelona.

Adequació al planejament urbanístic
El document proposa a grans trets diverses modificacions per ajustar el planejament a la 
realitat consolidada, ajustar la delimitació de la unitat d’actuació per afavorir la preservació 
dels  valors  naturals,  reconèixer  i  ajustar  els  sistemes  d’acord  amb  les  cessions  ja 
efectuades  i  modificar  algunes  qualificacions  per  coherència  amb  les  determinacions 
normatives de cada zona i  per cobrir les necessitats actuals.

En resum la motivació de totes aquestes modificacions resta justificada en el document i es 
consideren raonables, si bé cal entrar a fons en les conseqüències derivades de tots els 
canvis tot i que alguns siguin ajustos. 

Així doncs en relació a la delimitació de l’àmbit de la unitat d’actuació can Margarit,  es 
produeix una reducció de superfície de sòl  urbà en benefici  del  sòl  no urbanitzable tot 
responent  a  criteris  de sostenibilitat  i  coherència  amb la  realitat;  aquesta minva és de 
l’ordre de 3.372 m² ( -2273 en sistemes i- 649 en zones), això suposa un 0’42% en relació 
a la superfície vigent  del sector  de 808.612 m² que passa a 805.240 m². La reducció de 
sistemes dins la unitat d’actuació respon a reduir serveis tècnics, xarxa viària i passos de 
serveis; per contra dins la UA s’incrementen els equipaments públics i els parcs urbans.
En  aquest  sentit  es  garanteixen  els  estàndards  d’espais  lliures  i  d’equipaments  del 
planejament vigent.

8 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Maria Navarro Roca
13/07/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0I2GL37NSYFARJCOG30U5ZR6A0XCXVG8*
0I2GL37NSYFARJCOG30U5ZR6A0XCXVG8

Data creació còpia:
14/07/2020 13:16:34
Data caducitat còpia:
14/07/2023 00:00:00

Pàgina 9 de 13

SCUM/O0310/2020 / 070971 / M/3742507

Val a dir però que en el global de la modificació, el sòl urbà (SU dins la unitat d’actuació i 
SU fora de la unitat d’actuació= 810.851 m²) el sòl urbà es veu reduït en 2.933 m² , aquesta 
diferència respecte la reducció en la UA es degut a un petit increment de zona fora del 
sector.

Pel que fa a les zones en sòl urbà, tot i com hem dit abans s’incrementen lleugerament fora 
de la  unitat  d’actuació  degut  a  certs  ajustos en relació  amb les  finques,  dins  la  unitat 
d’actuació les zones es veuen reduïdes; això suposa en global una reducció de  42 m² de 
zones; per tant les zones queden equilibrades.
Si  bé  no  succeeix  el  mateix  en  relació  al  sostre  d’aquestes  zones,  doncs  com  a 
conseqüència del canvi de qualificació de les 5 parcel·les en zona a3 per passar a zona a4, 
i de petits ajustos en relació a la zona a2, es produeix una reducció del sostre de 2.523 m² 
de menys, doncs els paràmetres urbanístics de la zona a4 són més restrictius en quant a 
edificabilitat i parcel·la mínima.

El document justifica que aquestes parcel·les compten amb llicència d’obres anterior al 
planejament  de l’any 1987,  i  que els  paràmetres  responien  a una clau del  Pla  parcial 
idèntica  l’actual  zona  a4,  essent  aquest  el  motiu  pel  qual  compten  amb  paràmetres 
diferents de la zona a3, que el planejament de l’any 1987 els va atorgar. Aquest aspecte 
doncs  afavoreix  de  nou  la  sostenibilitat  urbanística  i  la  concordança  amb  les 
preexistències.

Pel  que  fa  als  sistemes  cal  indicar  que  en  relació  als  espais  lliures  es  produeix  un 
increment de 149 m²; tanmateix cal explicar que s’han realitzat els límits dels parcs urbans 
d’acord amb l’escriptura de cessions; també s’han allunyat límits de zona d’alguns trams 
d’eixos  de  torrents,  o  s’ha  desclassificat  a  sòl  no  urbanitzable  alguns terrenys  que no 
pertanyien a la finca matriu de l’àmbit, coincidint el límit de la finca matriu amb elements 
orogràfics naturals. 
Segons es desprèn del  document aquests ajustos s’han compensat amb la qualificació 
com a parcs urbans de dos vials previstos pel planejament vigent; un vial que transita pel 
parc urbà de l’oest de la UA amb certa traça oberta de quan donava façana a diverses 
parcel·les que el PGOU vigent va desclassificar a sòl no urbanitzable, per la qual cosa el 
vial ja no té raó de ser; i en segon lloc un vial sense cap traça oberta entre el carrer de 
l’Àlber, el carrer del Roure i la carretera de Sant Andreu. Es tracta d’un vial en continuïtat 
amb el parc urbà amb el que limita, amb forts pendents que en dificulten la seva execució, 
doncs la connexió que planteja es del tot inviable amb un pendent del 41’8%. Així doncs es 
qualifica de parc urbà eliminant la connexió que suposava entre dos vials i resolent el tall 
d’aquests carrers amb dos atzucacs de 15m de diàmetre.
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En aquest sentit,  per bé que es manté la superfície d’espais lliures, es recorda que el 
document que s’elevi per la seva aprovació inicial estarà subjecte al tràmit de zones verdes 
d’acord  amb l’article  99  del  TRLLU i  haurà  d’incorporar  les  justificacions  pertinents  de 
superfície i funcionalitat derivades de l’esmentat article.

En relació  als  equipaments  la  proposta  planteja  destinar  una part  no  consolidada dels 
equipaments públics del carrer Montjuïc a la zona anomenada del Mirador a sistema de 
serveis tècnics amb la intenció de poder-hi ubicar un dipòsit regulador municipal  que es 
justifica  per  la  necessitat  sectorial  definida  en  el  Pla  Director  d’Abastament  d’aigua 
municipal 2017, i es justifica la ubicació per l’adequada cota a la que es troben aquests 
terrenys. Així es destinen 2.000 m² de sòl d’equipaments a serveis tècnics. 
Part d’aquesta pèrdua d’equipaments, es compensa dins la unitat d’actuació tot qualificant 
1.448 m² de serveis tècnics que passen a sistema d’equipaments en els terrenys ubicats 
entre  els  carrers  Montjuic  ,Pedraforca  i  Prades,  uns  terrenys  de  grans  dimensions 
consolidat parcialment per diversos elements tècnics de servis. Així s’aprofita la part no 
consolidada  per  compensar  part  dels  equipaments.  Si  bé  es  comprova  que  no  es 
compensen en la seva totalitat i que es produeix una minva de 552 m².
En aquest sentit el document justifica per una banda l’interès prevalent de destinar aquests 
equipaments  a  serveis  tècnics  per  necessitats  sectorials;  i  per  altra  banda  justifica  la 
innecessarietat d’aquests terrenys d’equipaments que no es compensen, indicant que  la 
UA can Margarit disposa d’acord amb el planejament vigent d’una única peça destinada a 
equipaments on hi ha l’IES can Margarit,  la qual disposa encara de cert marge per a , 
possibles ampliacions. 
A tot això cal sumar una pèrdua de 19 m² de sistema d’equipaments metropolitans 7c en 
sòl urbanitzable no delimitat que per raons de coherència gràfica, passen a xarxa viària 
dins la unitat d’actuació , per tant també es justifica la necessitat de destinar-los a un altre 
sistema públic. 

Així doncs es considera que es dona compliment a les exigències de l’article 97.2.bis del 
TRLLU.
Amb tot cal afegir que en l’àmbit estricte de la unitat d’actuació els equipaments públics 
han crescut en tant que s’han disminuït els sistemes de serveis tècnics; resolent així que 
els estàndards del sector no disminueixen.

El sistema viari per contra es veu lleugerament reduït degut en part a l’eliminació  dels dos 
vials abans esmentats, i també a l’ajust en els amples d’alguns carrers per adaptar-se a la 
realitat executada. ; també es redueix molt lleugerament els anomenats passos de serveis 
per manca d’utilitat.
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Pel que fa al sòl no urbanitzable, degut a tots els ajustos esmentats en la delimitació de 
l’àmbit  de  la  UA,  aquest  es  veu  incrementat  en  2.952  m²,  contribuït  a  majors  zones 
agrícoles, majors sòls forestals i majors sistemes.

Quadre comparatiu global:
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Per últim el  document fa esment d’un ajust en la delimitació del  terme municipal entre 
Corbera  de  Llobregat  i  els  municipis  de  Pallejà,  la  Palma  de  Cervelló  i  Castellví  de 
Rosanes  a  principis  de  l’any  2019,  que  afecta  els  sòls  urbanitzables  no  delimitats  de 
l’àmbit; en aquest sentit caldrà acreditar que el nou atermenament ha seguit la tramitació 
corresponent i es troba efectivament aprovada per l’òrgan competent.

En resum es considera que la proposta segueix uns criteris d’optimització de les condicions 
d’ordenació urbanística i que respon a raons de coherència geogràfica i urbana, ajustant 
els límits sobre elements reconeixedors del territori que permeten clarificar els límits del 
Pla, i que en global no es preveu l’exigència de majors cessions derivades de l’actuació.

Fonaments de Dret
Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Reglament de  la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1 Emetre informe sobre el Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la 
unitat d'actuació de Can Margarit i a l'àmbit d'equipament públic del carrer Montjudel terme 
municipal de Corbera de Llobregat  d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre,  d’avaluació  ambiental,  d’acord  amb  les  observacions  efectuades  en  la  part 
valorativa d’aquest informe.

-2 Indicar que aquest informe s’emet sense perjudici de la resolució que pugui adoptar-se 
definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.
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-3 Notificar aquest acord a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.

Maria Navarro Roca
La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme
de l'àmbit metropolità de Barcelona

Signat electrònicament
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