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Pel que fa a la publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanístics, la ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels 
instruments de planejament i gestió urbanístics i, per aquesta raó, en la informació 
pública cal que, conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu d’acord 
amb l’Art. 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, i les seves modificacions. 

DOCUMENT COMPRENSIU de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ de CORBERA DE LLOBREGAT, a l’àmbit de la UA de LA 
SERVERA, i ajust del límit amb la UA 5 Ampliació del nucli. 

1.- ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIÓ DE 
PROCEDIMENTS. 

L’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Corbera de 
Llobregat, a l’àmbit de la UA de La Servera, i ajust del límit amb la UA 5 Ampliació del 
nucli (en endavant MPGO), en aplicació dels articles 73 i 74 del TRLUC, suposa acordar la 
suspensió, fins a l’aprovació definitiva i, en tot cas, durant un termini no superior a dos 
anys, des de la publicació de l’acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.  
 
Aquesta suspensió s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments 
i l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 71.2 de la Llei 
d’urbanisme, es podran tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en 
el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat, en l'àmbit de la 
MPGO (representat gràficament amb contorn blau en els plànols d'informació i 
ordenació). 
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2.- RESUM DE L'ABAST DE LES DETERMINACIONS DE LA MPGO 

L’objecte de la MPGO a l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera és ajustar el 
planejament per tal que l’ordenació urbanística s’adeqüi a la realitat consolidada del 
territori, tant en el límit entre zones i sistemes, com en el límit de la UA, afavorint 
l’adequació d’usos i la preservació de valors naturals i paisatgístics: 
 
Per aconseguir els objectius esmentats s’opta per l’adopció dels següents criteris 
d’ordenació: 
 
1.- Ajustar a la realitat consolidada: 

 Els límits de zones i de sistemes, en el límit de la Unitat d’actuació. 
 Els límits dels parcs urbans i equipament ja cedits. 
 Els límits amb àmbits veïns: Amb el sector “UA5 ampliació del nucli”, i amb el 

tram nord del carrer Salvador Espriu.  
 Els límits entre zones a2 i sistemes de parcs urbans, equipament i xarxa viària 

(inclosos passos existents oferts, i límit amb la BV-2421). 
 Revisar les delimitacions de Verd privat de parcel·la (Vpp), ajustant-les 

puntualment a la parcel·lació tramitada a l’any 2000, coincident amb la realitat 
consolidada. 

 
2.- Plantejar l’increment de la qualificació d’equipament públic, cap el sud, per permetre 
l’accés a peu pla pel Passatge de la Servera. 
 
3.- Incorporar la qualificació de petits Serveis tècnics per noves necessitats tècniques 
determinades pel projecte d’urbanització, i per a petites reserves, així com la revisió de 
l’actual Servei tècnic sense ús de fa uns anys ni previsió de la seva necessitat. 
 
4.- Plantejar el canvi de qualificació puntual d’una parcel·la de zona unifamiliar a2 a Parc 
urbà, i la seva reubicació en part de l’actual Servei tècnic, per pendent i afectació de la 
primera per línia de MT, així com per raons paisatgístiques, i d’equidistribució i 
connectivitat de zones verdes.  
 
Justificació de la modificació. Comparativa planejament vigent i proposat 
 
La proposta que conté la present MPGO reconeix la realitat consolidada i els usos pre-
existents en el seu àmbit. La proposta no comporta increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos. Ni transformació d’usos privats, 
només incorpora petits serveis tècnics en altres sistemes, i canvia d’ubicació una 
parcel·la, intercanvi de sistemes. 
 
En els quadres següents es concreten les dades de superfícies del planejament vigent i 
de la proposta de modificació, per parcials de la UA La Servera i resta d’àmbits, per 
classificacions del sòl, i globals, i comparatives, que es resumeixen seguidament: 
 
La MPGO es desenvolupa en sòl urbà (SU) excepte petits ajustos amb el sòl no 
urbanitzable (SNU), que suposen una petita reducció del total de sòl urbà (-14m2), en 
favor del sòl no urbanitzable per ajust de la delimitació de la UA Servera. L’àmbit de la 
MPGO és de 61.317 m2. 
 
Es produeix un increment de l’àmbit de la UA de La Servera de + 2.441 m2, que suposa 
un 4,59% en relació a la superfície vigent de 53.237 m2, essent la proposada de 55.679 
m2. 
 
La proposta suposa un augment de les superfícies de sistemes tant en l'àmbit de la UA 
Servera (+ 3.664m2) com en el global de la MPGO (+1.234m2), i una reducció de la 
superfície de zones a la UA SERVERA (-1.222m2) i també en global (-1.247m2). per 
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ajustament a la realitat consolidada. 
 
Així mateix, hi ha un augment del balanç de parcs urbans i equipaments a la UA 
SERVERA (+3.402m2) i en global (+1.128m2). 
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Sector UA5. Precisar que, essent que el límit del PP del sector UA5, no encaixa amb el 
límit de la UA5 del PGO, i es superposa en alguns trams al límit del PGO de la UA 
Servera i en d’altres es separa, interferint en qualificacions de EP o de a2 de la Servera, 
en els quadres anteriors només s’han considerat les superfícies del PP UA5 externes a 
l’àmbit de la UA la Servera, identificats com UA5 (PGO).  
 
Però per tal de poder valorar les variacions resultants entre el límit del PP vigent de la 
UA 5, i el límit del sector UA5 que es proposa, ajustat al límit proposat de la Servera, 
s’ha fet el següent quadre específic. 
 

 
 
En la proposta d’ajust de l’àmbit del sector UA5, es produeix un increment del seu àmbit 
de 1.109 m2, i també de Parcs urbans (+1.802m2). Fet anàlisi de les finques registrals, 
aquest increment de parcs urbans són terrenys de la UA5, corresponents a finques 
registrals del seu àmbit, i que per una errada material el PP no els va considerar a l’hora 
de grafiar el seu límit. Cal ressaltar, que el límit de zona d’unifamiliar aïllada que es 
proposa per al límit ajustat del sector UA5, és el realment consolidat amb fites i un tram 
de tanca metàl·lica (de fet, ara està en construcció la darrera parcel·la de la UA5,que 
limita amb la p46 de la Servera), així com el reflectit al plànol parcel·lari de l’As built 
(projecte fi d’obra), pel que realment no està perdent zona. A futur, es farà una 
modificació del PP del sector UA5, d’ajustament dels seus límits, per adequar-los al límit 
del sector UA5 de la present MPPGO. 
 
 
 
Les dues imatges de la pàgina següent mostren la qualificació del sòl vigent i la 
proposada per la MPGO: 



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Sistemes
PU Parc urbà

EP Equipament Públic

ST Sistema de serveis tècnics

Sistema viari

XV Xarxa viària

Pas ( no recollit específicament en PGO, és XV )

Protecció de sistemes

PSv Sistema viari

Zones en sòl urbà
Subzona unifamiliar aïllada.

a2 Parcel·la mín 500 m²

a3 Parcel·la mín 1.000 m²

a4 Parcel·la mín 2.000 m²

VPp Verd privat de parcel·la

Zones en sòl no urbanitzable
pf Parc forestal (22 zona forestal de valor,

POUM la Palma de Cervelló )

za Agrícola preferent

llp Lliure permanent

Sistemes en sòl urbanitzable no delimitat
7c Equipaments comunitaris i dotacions,

d'àmbit metropolità (Pla General Metropolità)

27 Parc forestal de conservació (Pla General Metropolità)

Afectacions protecció de serveis
Límit afectació línia elèctrica, PSV o franja Protecció CI

UA5

UA5



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Sistemes
PU Parc urbà

EP Equipament Públic

ST Sistema de serveis tècnics

Sistema viari

XV Xarxa viària

Pas ( no recollit específicament en PGO, és XV )

Protecció de sistemes

PSv Sistema viari

Zones en sòl urbà
Subzona unifamiliar aïllada.

a2 Parcel·la mín 500 m²

a3 Parcel·la mín 1.000 m²

a4 Parcel·la mín 2.000 m²

VPp Verd privat de parcel·la

Zones en sòl no urbanitzable
pf Parc forestal (22 zona forestal de valor,

POUM la Palma de Cervelló )

za Agrícola preferent

llp Lliure permanent

Sistemes en sòl urbanitzable no delimitat
7c Equipaments comunitaris i dotacions,

d'àmbit metropolità (Pla General Metropolità)

27 Parc forestal de conservació (Pla General Metropolità)

Afectacions protecció de serveis
Límit afectació línia elèctrica, PSV o franja Protecció CI

UA5

UA5
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