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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 
 
A.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
A.1.- Introducció i objecte de la modificació 

La present modificació de planejament (en endavant MPGO), redactada a petició de l’Ajuntament, 
estudia l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera (en endavant La Servera), i l’ajust del límit 
amb el sector UA 5 Ampliació del nucli, ja desenvolupat. 
 
Amb la digitalització del planejament realitzada per la AMB, sobre la cartografia a escala 1:1000 
de restitució de vol, es van posar de manifest desajustos en els límits de sistemes i zones del 
planejament i la realitat consolidada. Amb la redacció del Projecte de reparcel·lació de cooperació 
(en endavant PR), per un gabinet extern contractat a través de de la Diputació de Barcelona (en 
endavant DIBA), supervisats i amb treballs previs realitzats pels Serveis tècnics municipals, s’ha 
fet un treball d’anàlisi de la realitat consolidada i una comparativa amb el planejament, 
detectant-se desajustos de límits de zones i sistemes, també en el límit de la Unitat d’Actuació, 
així com noves necessitats tècniques. Per resoldre aquests desajustos, es redacta la present 
MPGO, que planteja la revisió i modificació del planejament. 
 
L’objecte de la MPGO, en sòl urbà, és ajustar el planejament per tal que l’ordenació urbanística 
s’adeqüi a la realitat consolidada del territori, afavorint l’adequació d’usos i la preservació de 
valors naturals i paisatgístics 
 
 
A.2.- Àmbit d’actuació 
 
La unitat d’actuació objecte de la modificació, està situada a l’oest del nucli urbà de Corbera. 
Limita a l’oest amb sòl no urbanitzable, al nord amb nucli urbà, i a l’est i sud amb sòl urbà 
consolidat del nucli (anteriorment sector Unitat d’Actuació núm. 5, ampliació del nucli urbà, en 
endavant UA5). 
 
 
A.3.- Antecedents i elements que motiven la modificació 

El planejament vigent és una Revisió, tramitada entre els anys 1997 i 1999, del Pla General 
d’Ordenació de Corbera de Llobregat de 1987, que s’ha anat modificant puntualment i desenvo-
lupant a través de planejament derivat. La base cartogràfica del planejament vigent és una res-
titució a escala 1:1000 de vol aeri de 1987 (de 10 anys abans de la seva tramitació, i per tant de 
fa 34 anys) combinada amb la base del Cadastre de mitjans dels anys 90, que també tenia com 
a base el mateix vol restituït de 1987. 

Al Text refós Normes urbanístiques del PGO, al qual la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barce-
lona va donar conformitat el 18 de maig de 2005, a La Servera li correspon la Fitxa núm. 12. A 
les obligacions pendents de gestió urbanística es fa referència a que “Té els terrenys de cessió 
pactats amb l’Ajuntament. Manca protocol·lització, que s’haurà de fer en el termini de dos anys”, 
que el sistema d’actuació és per cooperació (fins el 13 de març de 2001 era compensació) i que 
caldrà redactar un projecte d’urbanització i la posterior execució de les obres.  

Per part del promotor majoritari, hi ha escriptura de segregacions i cessió obligatòria gratuïta de 
22.04.1998, amb plànol incorporat de cessions compulsat, i consta inscrita en el Registre de la 
propietat el 23.01.2014. S’han detectat desajustos en la delimitació de la Unitat d’Actuació pel 
PGO, de l’equipament i de parcs urbans, en relació a les delimitacions del plànol adjunt a l’escrip-
tura de cessions. I manquen algunes cessions de l’àmbit, puntuals per part del referit promotor, 
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i d’altres per part dels altres dos promotors més minoritaris. A dia d’avui, s’ha redactat el Projecte 
d’urbanització i s’està ultimant la redacció del Projecte de reparcel·lació, en paral·lel a la MPGO. 
La urbanització disposa de clavegueram no recepcionat i també té dèficits en altres serveis. 

Aquesta MPGO porta causa, i a la vegada es basa, en els treballs previs realitzats pel gabinet 
extern que redacta el PR, supervisats pels Serveis tècnics municipals, treballs d’anàlisi de la rea-
litat consolidada, sobre la base d’un aixecament topogràfic del 2003-2004, amb punts topogràfics 
complementaris aixecats al 2021, amb el suport molt puntual de la cartografia a escala 1:1000 
de la AMB de restitució de vol aeri de any 2015. Treballs de revisió i delimitació de les parcel·les 
qualificades de zona, ponderat amb informació registral, així com dels diferents sistemes amb 
usos consolidats, o previstos, amb els que s’han detectat una sèrie de desajustos amb el Plane-
jament vigent amb base cartogràfica de 1987, que, a més, impossibiliten l’aprovació del PU i del 
PR, per no estar ajustats al PGO vigent. 

Els motius que s’exposen justifiquen l’oportunitat de la proposta i la conveniència del seu desen-
volupament, i és d’interès municipal redactar i tramitar una MPGO per ajustar el planejament a 
la realitat consolidada de la UA de La Servera, amb un 61,7% de parcel·les consolidades, i a 
alguns temes detectats i necessitats tècniques. A més, la MPGO permetria l’aprovació del PU i del 
PR i la seva posterior inscripció en el Registre de la propietat, així com l’execució de les obres 
d’urbanització i, un cop recepcionades aquestes, poder esdevenir sòl urbà consolidat. 
 
 
A.4.- Justificació de la modificació 
 
El desajust del planejament, encara que sigui únicament manca d’ajust, crea inseguretat.  
 
La proposta reconeix la realitat consolidada i delimita les zones i sistemes, també en el límit de 
la UA, així com els usos consolidats, també els no adequadament qualificats, preservant valors 
naturals del territori. 
 
Així mateix, la proposta incorpora la qualificació de petits Serveis tècnics per a noves necessitats 
tècniques determinades pel projecte d’urbanització, i per petites reserves, així com la revisió de 
l’actual Servei tècnic sense ús de fa uns anys ni previsió de la seva necessitat.  
 
Per altra part, la proposta es planteja 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 MT de la primera, així com raons paisatgístiques i d’equidistribució i connectivitat de 
zones verdes. 
 
En resum, la MPGO es formula a partir de la necessitat d’ajustar el planejament a la realitat 
consolidada, preservant valors naturals del territori i, en la mesura del possible, paisatgístics. 
 
 
A.5.- Marc legal i documents que formen la MPGO 

 
La figura adequada per a dur a terme la proposta és la Modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació (en endavant MPGO), emparada en el que disposa l'art. 96 del Text Refòs de la Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (en endavant TRLU), en la seva 
versió consolidada vigent que incorpora les darreres modificacions (la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, la Llei 2/2014, del 27 de gener, la Llei 3/2015, de l’11 de març, la Llei 16/2015 de 21 de 
juliol, i la Llei 5/2017, del 30 de març, de ídem i del sector públic i altres); i els reglaments que 
la desenvolupen, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme que, en la seva versió consolidada vigent, en relació a la concreció de les 
determinacions i la documentació que ha de contenir, es basa en els articles 117 i 118 i que ha 
de ser l'adequada a la finalitat, contingut i abast de la mateixa. 
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Així doncs, la MPGO la formula l’Ajuntament de Corbera de Ll. en l’exercici de les seves 
competències, segons l’article 76.2 del TRLU. La modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (art. 96 del TRLU).  
 
És una modificació que no comporta els efectes del TRLU pel que fa a l’increment dels sostre 
edificable, de la densitat o intensitat d’usos. Sí reubica sòl edificable amb aprofitament, únicament 
una parcel·la de poc més de 700 m2. 
 
 
A.6.- Redacció de la MPGO, Resolucions i Informes emesos en la seva tramitació 
 
Es redacta el document de Modificació puntual del Pla general d'ordenació de Corbera de 
Llobregat, a l’àmbit de la UA La Servera, i ajust del límit amb la UA5 Ampliació del nucli, per a la 
seva aprovació inicial. Un cop aprovat caldrà remetre el document als següents organismes, per 
a que emetin informe si s’escau:  
 

- Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. 
- Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Serveis Territorials a Barcelona 
- Diputació de Barcelona. Servei de Carreteres. 

 
Al desembre de 2021 es va redactar l’Avanç de Modificació puntual, que contenia una Memòria 
i plànols, amb diagnosi i estudi d’alternatives, i diversos annexos, del 1 al 6 (alguns amb diversos 
documents) relacionats amb els ajustos i modificacions, i necessitats tècniques, i els annexos de 
documentació ambiental, A el Document Ambiental Estratègic (DAE) i B l’Estudi d’Identificació de 
Riscos Geològics (EIRG). 
 
L’alternativa proposada a l’Avenç, és la que es manté en el present document de Modificació. 
 
El 19.01.2022, l’Ajuntament va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Soste-
nibilitat (en endavant DTS), la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental estratègica simplificada de 
la Modificació puntual. S’adjuntava a la sol·licitud la documentació de l’Avanç, a dalt referida. 
 
El 8.03.2022, l’Ajuntament va rebre Informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità de Barcelona, que en sessió de 7 de març de 2022 acordà (1) Emetre informe sobre 
la Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació puntual, d’acord amb les observacions 
efectuades en la part valorativa d’aquest informe (2) Indicar a l’Ajuntament que aquest informe 
s’emet sense perjudici de la resolució que pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient 
a l’organisme competent (Expedient:2022 / 077018 / M). 
 
El 14.03.2022, es va rebre Resolució dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en endavant DACAAR), d’emissió d’informe 
ambiental estratègic de la Modificació puntual, en el sentit que aquesta no s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes ambientals 
significatius, amb el benentès que es doni compliment a cinc consideracions (exp. 
OTAABA20200006). La Resolució adjuntava Informe proposta sobre l’emissió de l’informe 
ambiental estratègic de la Modificació, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona. 
 
A continuació, es desenvolupa el contingut de l’Informe de la CTUamB, i de la Resolució del 
DACAAR, i resposta a les observacions, i el compliment de les consideracions, respectivament. 
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 Informe de la CTUamB sobre la Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació 
puntual (per acord de 7 de març de 2022, rebut el 8.03.2022) 

 
En relació a les observacions efectuades en la part valorativa d’aquest informe, se’n detecten 
dues que cal justificar amb la present MPGO: 
 

- pàgina 8 de l’Informe, primer paràgraf, s’hi llegeix: “(...) es fa referència a un annex 3 on 
s’adjunta documentació acreditativa d’aquesta errada; tanmateix el document aportat no 
inclou aquest annex. En aquest sentit cal recordar que en el si de la tramitació del present 
document caldrà aportar aquesta justificació.” 
 
Resposta: Errada totalment involuntària. Ens assegurarem que tots els annexos s’aportin 
amb el document de MPPGO quan s’hagi aprovat inicialment, i es tramiti al departament 
DVPDiT i altres òrgans. 

 
- pàgina 8 de l’Informe, segon i tercer paràgrafs, s’hi llegeix: 

 
“D’altra banda, la present modificació ajusta la delimitació de la unitat d’actuació La 
Servera, (encara pendent d’acabar la gestió), però també afecta la delimitació del Pla 
parcial de la unitat d’actuació 5 veïna. Tenint en compte que l’esmentat pla parcial ja es 
troba executat, amb la gestió acabada, i per tant ens trobem en un sòl urbà consolidat, 
cal avaluar la necessitat d’incorporar aquests terrenys al Pla parcial atès que això suposaria 
modificar el seu projecte de reparcel·lació ja acabat (doncs el parc urbà és de cessió).  
 
Si bé el PGOU incloïa aquests terrenys dins la unitat d’actuació a desenvolupar per un Pla 
parcial, sembla que en la redacció del Pla parcial aquets sòls van quedar fora per error; 
amb tot, es comprova que actualment segons figura al cadastre aquesta terrenys formen 
part duna finca d’àmbit molt més gran que es correspon amb el parc urbà municipal. Així, 
en cas que es certifiqui que aquesta sòls són de titularitat municipal, es recomana 
reconsiderar incloure’ls a la modificació.” 
 
Resposta justificativa: El Pla parcial del sector UA5 aprovat al 2002 (en endavant PP), va 
determinar un límit a l’oest nord, diferent del límit de la UA5 comú amb la Servera definit 
en el PGO, separat d’aquell en tres trams, un a l’oest nord, en que no va incorporar sòls 
qualificats de parc urbà de forma triangular, i un a l’oest centre i un altre a l’oest sud, en 
que tampoc va incorporar terrenys qualificats de parc urbà, establint en el darrer un límit 
en forma d’L girada. Mentre que en tres altres trams intermitjos, va envair la UA La 
Servera, en terrenys qualificats de EP i de a2, quan no li corresponia. No s’ha detectat en 
la memòria del PP cap esment de variacions respecte del límit establert al PGO. 
 
Analitzat el Text refós del projecte de compensació, i les Operacions Jurídic 
Complementàries 1 (en endavant PC), es va constatar que en el límit proper a la Servera, 
el PC entre incorporava la resta finca de la registral 999 (procedent de la finca 39) de més 
de 120.000 m2, i de la registral 1243 (procedent de la 999) de quasi 20.000m2, i en un 
tram la finca 771 (d’una altra procedència, la 165). La UA5 és un sector de poc més de 
300.000 m2. 
 
Detectada aquesta no coincidència entre el límit del PGO i el PP, es va deixar pendent fins 
que es donés l’oportunitat d’analitzar-ho també des de l’altre cantó, des de la Servera, pel 
que des de l’Ajuntament s’ha fet una tasca d’identificació de finques registrals i matrius, i 
d’anàlisi dels seus límits, tant de les incloses a la Servera com al sector UA5, com també 
les finques a l’altre cantó del carrer Salvador Espriu, prèviament i durant la redacció de 
Projecte de reparcel·lació de la Servera (en endavant PR), incloent anàlisi de certificacions 
emeses pel Registre de finques matrius i finques segregades, per mirar d’aclarir el límit 
entre ambdós àmbits. 
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L’àmbit de la Servera té tres finques matrius de procedència, dues de les quals configuren 
el límit est de la Servera: 
 

 La finca 1317 (procedent de la 999), majoritària a l’àmbit i amb la major part de 
les cessions fetes en Escriptura de 1998, amb plànol adjunt que les delimita, i 
inscrites (veure Annex 1), i en que les cessions que configuren el límit est sud de 
la Servera, són l’equipament, i dos parcs urbans que físicament se’ls hi ha reajustat 
la seva delimitació a l’est amb el camí aixecat topogràficament per a un expedient 
de parcel·lació de l’any 2002, promoguda pel titular interlocutor de la finca 1317, 
i corroborat recentment amb ell, pel que el límit est sud de la Servera es considera 
aclarit i concretat gràficament. Aquesta finca s’esgotarà amb el PR, amb les 
cessions pendents d’unes franges a tocar de la carretera BV-2421, i parcel·les 
pendents de segregar en el límit oest de la Servera. 
 

 La finca 8527 (procedent de la 1243), ubicada a l’est nord, avui té segregades les 
parcel·les qualificades d’a2, però manca que faci les cessions, que s’obtindran amb 
el PR. Les cessions pendents, una part són de vial, en el front de les a2, i de l’altre, 
la superfície restant de la finca, d’acord amb les tasques d’anàlisi abans referides, 
s’ubicaria a l’est nord de les dues darreres parcel·les a2 segregades de la 8547, 
en terrenys qualificats de parc urbà a l’est nord de la Servera, que el PP no va 
incloure al sector UA5, i que per metres quadrats s’hi ajusten molt. 

 
Així, aclarit el límit est de la Servera, i essent que el PP (i PC) UA5 va incloure les restes 
de les finques registrals 999 (procedent de la finca 39), i la 1243 (procedent de la 999) de 
molta superfície, i que de la primera (999) es van segregar finques que no s’ha detectat 
que s’ubiquin en el límit en estudi, amb les excepcions de la referida finca 1317 i de la 
1243, de la que només es va segregar la també referida finca 8527, en relació amb 
l’observació de l’informe de la CTUamB abans citat, es conclou que: 
 

 Els terrenys que la MPGO inclou i que atribueix al sector UA5, són de titularitat 
municipal, en tant que cedits pel sector UA5, pel que s’ha de considerar una errada 
material del PP no haver-los inclòs. 

 El límit que ha determinat la MMPGO, comú a la Servera i a al sector UA5, caldrà 
regularitzar-lo a futur, modificant-lo en el PP sector UA5, i en el PC. 

 
 Resolució d’emissió d’Informe ambiental estratègic de la Modificació puntual (de 

14.03.2022). 
 
La Resolució dels Serveis Territorials a Barcelona, del DACAAR, d’emissió d’Informe 
ambiental estratègic de la Modificació puntual, és en el sentit que aquesta no s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes ambientals 
significatius, amb el benentès que es doni compliment a una relació de consideracions. 
 
A continuació es relacionen les consideracions, i s’acredita el seu compliment: 
 
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.  
 
>> Es notificarà a l’ACA la Modificació puntual aprovada inicialment, tal i com es deixa constància 
a l’inici d’aquest mateix apartat A.6, organismes als que cal notificar. 
 
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. Així, 
a banda de les mesures proposades en el document ambiental, es recomana l’establiment de 
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zones de verd privat (Vpp) a l’interior de les parcel·les, per tal d’assegurar àrees de protecció de 
la vegetació existent a l’interior de l’àmbit de la UA i procurar la màxima continuïtat entre els 
espais lliures.  
 
>> La primera part de la consideració b), s’incorpora com un article a la Normativa de la present 
modificació, donant compliment a la mateixa. 
 
>> Fer esment que, si bé és cert que el desenvolupament de les parcel·les actualment no edifi-
cades tindrà un impacte sobre la vegetació, pel que fa a l’adopció de mesures de mitigació de 
l’impacte, i a la protecció de la vegetació existent a l’interior de l’àmbit de la UA, des de l’any 
2007 l’Ajuntament té en vigor l’Ordenança Municipal de protecció i conservació del Patrimoni 
Natural i Espais Verds de Corbera (http://www.corberadellobregat.cat/media/upload/pdf/orde-
nan_a_protecci__i_conservaci__patrimoni_natural_1557753772.pdf). En el capítol VII Parcel·les i 
Espais privats urbans, article 23 Arbres situats en parcel·les de propietat privada, s’estableix que:  

 
“Els titulars de parcel·les privades, vindran obligats a sol·licitar el corresponent permís a l’ajuntament o a la 
Direcció General de Medi Natural, segons correspongui en funció de la data de l’any, en cas de tala d’arbres o 
neteja de parcel·la, amb anterioritat a qualsevol actuació urbanística d’obres o altres, que pugui comportar la 
tallada de l’arbrat situat a la seva parcel·la. 
 
Queda terminantment prohibit realitzar foc per a cremar restes vegetals en terreny urbà en tot el terme municipal. 
Les restes vegetals hauran de ser gestionades a través de gestors autoritzats, a través de la deixalleria municipal 
o, si es tracta de petites quantitats, mitjançant els contenidors d’esporga de carrer. 
 
Llicència d’obres  
En les autoritzacions per construccions d’habitatges, piscines i/o ampliacions, només es podran tallar els arbres 
que afectin la pròpia obra i mai els que no estiguin dins del perímetre definit per l’obra. En el plànol 
d’emplaçament de la sol·licitud de la llicència d’obres s’haurà de grafiar l’arbrat existent. En el cas de concessió 
de la llicència, el titular de la mateixa, reposarà o repoblarà els arbres, sempre que les característiques de la 
finca ho permetin, en la proporció de 10 arbres per cada 1000 m2 de parcel·la, equivalent a 1 arbre per cada 100 
m2.  
 
Les espècies per a la repoblació seran, al menys en un 60% autòctones i de baix consum d’aigua. La relació 
d’espècies arbòries que conjuguen les dues condicions (autòctones i de baix consum hídric) s’inclouen a l’Annex 
3 grup a. La resta d’arbres a reposar, serà de lliure elecció per part del titular de la parcel·la, prioritzant-se 
aquells de baix consum hídric que s’inclouen a l’Annex 3 grup b. L’alçada mínima de l’arbre a repoblar serà de 
2,5 metres o un perímetre mínim de tronc de 20 cm mesurats a 1 m d’alçada.  
 
Si a la parcel·la no hi ha cap arbre o fossin insuficients els existents, amb anterioritat a qualsevol actuació 
urbanística, el titular vindrà obligat a repoblar la seva finca, sempre que sigui possible, en les mateixes 
proporcions establertes a l’apartat anterior.” 
 

>> Per altra banda, l’Ordenança Municipal Reguladora de la Conservació, neteja i tancament de 
terrenys i solars al municipi de Corbera de Llobregat  
(http://www.corberadellobregat.cat/media/upload/pdf/ordenan_a_conservaci___neteja__tancament_s
olars_1557753762.pdf) , estableix en l’Article 3 i 4: 
 

“Article 3  
Les espècies arbòries existents a les parcel·les es mantindran i conservaran i només podran tallar-se, prèvia 
llicència, els arbres que calgui suprimir per tal de respectar la densitat màxima de 150 peus/ha, o per raons de 
construcció de noves edificacions. En aquest darrer supòsit la tala d’arbres es limitarà al mínim imprescindible 
i queda expressament prohibida la tala d’arbres declarats monumentals o d’interès comarcal o local.  
 
Article 4 
A l’hora de seleccionar les espècies, es prioritzarà la tala d’aquells arbres que presentin estat decrèpit, 
descalçament de base o inclinació acusada cap a la via pública o les propietats veïnes. Es respectaran, en la 
mesura del possible, les espècies autòctones de major valor ecològic o de característiques singulars i de baixa 
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combustibilitat (roures, alzines, llentiscles i càdecs de gran dimensió, garrofers, etc.), i es preferirà el pi pinyer 
enfront del pi blanc” 
 

c) Per tal d’evitar possibles afeccions sobre les comunitats faunístiques que pugui albergar l’àmbit, 
caldrà evitar la realització de podes, tales o desbrossades durant l’època de major sensibilitat per 
a la fauna (de l’1 de març fins a l’1 d’agost), sempre que sigui possible.  
 
>> La consideració c) s’incorpora com un article a la Normativa de la present modificació, donant 
compliment a la mateixa.  
 
>> En relació a la consideració c), fer esment que, per evitar alteracions sobre les comunitats 
faunístiques, actualment l’ajuntament en la mesura del possible programa les feines de tala o 
desbrossada (obertura o manteniment de franges de protecció d’incendis forestals) fora del perí-
ode de nidificació. En els casos en que per programació no és possible i sempre que es tinguin 
constància de la nidificació d’alguna espècie singular en una àrea concreta, es reprogramen les 
feines entre diverses franges, per evitar l’afectació de la mateixa. 
 
Per exemple, aquest any 2022 es va tenir constància de la nidificació d’un durbec (Coccothraustes 
coccothraustes), nidificant molt rar, en la zona de franja de protecció d’incendis d’una altra 
urbanització (urbanització Can Margarit) en el període en que s’havia previst fer manteniment de 
franja de protecció d’incendis. Per aquest motiu es van reprogramar les feines forestals, per evitar 
“molestar” l’ocell, i es va deixar un “marge de seguretat” fins que els polls ja no eren al niu. 
 
d) 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.  
 
>> La consideració d) s’incorpora com un article a la Normativa de la present modificació, donant 
compliment a la mateixa.  
 
>> Fer esment que, a l’interior de les parcel·les, donat que l’Ordenança Municipal de protecció i 
conservació del Patrimoni Natural i Espais Verds de Corbera estableix un nombre mínim d’arbrat, 
el que ajuda a mantenir l’estabilitat del terreny i eviten l’erosió del sòl. En cas d’haver de replantar 
l’ordenança estableix que les espècies han de ser autòctones i de baix consum d’aigua.  
 
Per altra part, l’art. 137 de les NNUU, tracta l’adaptació topogràfica, tanques i moviments de 
terres. 
 
e) 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.  
 
>> La consideració e) s’incorpora com un article a la Normativa de la present modificació, donant 
compliment a la mateixa. 
 
f) Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica, tot donant compliment als 
requisits establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 
de març, modificat pel Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre. 
 
>> La consideració f) s’incorpora com un article a la Normativa de la present modificació, donant 
compliment a la mateixa.  
 
Els requisits referits establerts en el Codi tècnic, introduïts al desembre del 2019, com d’altres 
que conté, són d’obligat compliment per als nous edificis d’habitatges, i no es poden informar 
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favorablement ni atorgar llicències d’obra sense acreditar el seu compliment, i així es fa a 
Corbera; com per exemple l’etiqueta A de l’edifici, en relació al concepte d’Edifici amb Consum 
d’Energia Quasi Nul (ECCN). 
 
A més, des de l’Ajuntament s’incentiva el compliment de les referides mesures d’estalvi i eficiència 
energètica, amb una bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars, tant en habitatges 
nous, com en habitatges pre-existents. 
 
Altres temes introduïts o modificacions a ressaltar respecte de l’Avanç. 
 
Es modifica, per actualitzar algunes dades, la fitxa normativa núm. 12 de les NNUU del PGO 
vigent, corresponent a la UA la Servera, tant pel que fa a les superfícies, derivades de la present 
MPPGO, així com en relació al canvi de sistema vigent, precisant la data del canvi de compensació 
a cooperació, i eliminant referencies a la Junta de Compensació, i concretar la informació relativa 
a la protocol·lització i estat de les cessions. 
 
El límit del sector de la UA5 que es reprodueix als plànols de la MPGO, és el del Pla Parcial, únic 
document de tot l’àmbit, posterior al PGO. L’objecte de la Modificació del PP i la Modificació del 
PGO, del 2005, fou únicament un reduït àmbit a l’extrem est del sector, en que es va modificar la 
qualificació de Zona industrial a Plurifamiliar aïllat de protecció i un equipament. A l’apartat D2 
Justificació de la proposta, s’expliciten algunes consideracions adoptades, per poder computar les 
superfícies, tot i les disfuncions esmentades en la resposta a l’informe de la CTUamB. 
 
A7.- Documentació 
 
La present Modificació del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de la U.A. de La Servera, conté els 
documents i apartats que s’indiquen a l’índex. La documentació de que es composa aquesta 
modificació es considera suficient per concretar els objectius proposats, tal i com figuren al 
present document. 
 
 
I s’ha redactat amb la següent documentació de base: 
 

 Pla general d’ordenació de Corbera de Llobregat, aprovat definitivament el 15 de juliol de 
1998 i publicat el 8 de juny de 1999. 
 

 Refós de planejament del municipi de Corbera de Llobregat, transcripció de maig 2021 
(disponible des de març 2022), realitzat per la Secció d’Informació urbanística de l’AMB. 

 
 Cartografia de restitució de vol aeri de l’any 2015, a escala 1:1000, de l’AMB, versió juny 

2021. 
 

 Aixecament topogràfic del 2003-2004 aproximadament, inclòs en el PU del 2007, amb 
punts topogràfic complementaris aixecats al 2021, per al Projecte de reparcel·lació, i base 
del mateix. 

 
 El document “Projecte de reparcel·lació de La Servera” en redacció, pràcticament 

finalitzada, que ha estudiat i determinat ajustos en base a la realitat consolidada, previ 
contrast i ponderació amb dades registrals de superfície i de límits, i que té com a base el 
document anterior. 
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B.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
B.1.- Descripció de l’àmbit de la modificació del PGO 

 
B1.1.- Situació, encaix territorial, emplaçament i àmbit de la Modificació del PGO 

 
El municipi de Corbera de Llobregat, situat a la comarca del Baix Llobregat, té una extensió de 
1.830 ha, d’acord amb les delimitacions de terme ja signades amb tots els municipis veïns i 
l’enguany vigent Mapa Municipal de Corbera de Llobregat, de les quals 865 ha són sòl urbà, 7 ha 
sòl urbanitzable i 958 ha sòl no urbanitzable. A dia d’avui, de les 865 ha de sòl urbà, 710 ha 
corresponen a urbanitzacions en baixa densitat (en gran part disperses, unes 5.000 parcel·les); 
de les que, 304 ha són avui sòl urbà consolidat i 406 ha són sòl urbà no consolidat (per dèficits 
de serveis, manca de cessions, no disposar de projecte de reparcel·lació inscrit en el Registre). 
La Servera, avui, pertany a aquest darrer grup, tal com s’ha explicitat a l’anterior apartat A3. El 
gruix de les urbanitzacions de Corbera, històriques, sorgiren de principis dels anys 60 a principis 
dels anys 70, com La Servera, amb algunes excepcions als anys 50. 
 
La unitat d’actuació objecte de la modificació del planejament està situada a l’oest de Nucli urbà 
de Corbera. Està envoltada de sòl urbà del nucli al nord, al sud i est amb sòl urbà consolidat del 
sector UA5 ampliació del nucli urbà, mentre que a l’oest limita amb sòl no urbanitzable, que el 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (en endavant PTMB) qualifica d’espais oberts de protecció 
preventiva. 
 
Més a l’oest, hi trobem les urbanitzacions Unitat d’Actuació de Can Lluís, i Unitat d’Actuació 
Guixots A.  
 
No limita amb l’espai PEIN de les Muntanyes de l’Ordal, ni amb cap espai Natura 2000. 
 

B1.2.- Parcel·lari 
 

El parcel·lari utilitzat és el resultant dels treballs de redacció del Projecte de reparcel·lació, tal i 
com s’ha exposat en l’apartat A d’aquesta Memòria. 
 
A l’any 2015, la UA La Servera, amb 47 parcel·les, en tenia 29 amb habitatge construït, el que 
suposa una consolidació del 61,7%. Precisar que poc més s’ha edificat des de llavors, per la crisi 
i perquè no es donen llicències a l’ésser sòl urbà no consolidat. 
 

B1.3.- Riscos ambientals 
 
En la present figura de planejament, s’ha considerat l’existència, en el terme municipal de Corbera 
i en l’àmbit propi de la MPGO, dels següents perills naturals: Figures de protecció, risc d’Incendi 
Forestal, inundacions i riuades, i despreniments. 
 
Figures de protecció 
 
Al terme municipal de Corbera només hi ha una petita part de sòl no urbanitzable, inclòs en el 
PEIN Espai Muntanyes de l’Ordal, a l’extrem oest del municipi i qualificat amb la clau PEIN pel 
PGO. Consultada informació del PEIN, part del territori dels municipis de Cervelló, Gelida i Castellví 
de Rosanes, estan inclosos en el PEIN, envoltant l’extrem oest del municipi de Corbera, des de 
Can Rigol al sud fins a la Creu Aragall Júnior al nord, limitant amb aquestes dues urbanitzacions. 
La UA de La Servera, no és propera ni limita amb el PEIN espai Muntanyes de l’Ordal. 
 
Risc d’Incendi Forestal 
 
El municipi de Corbera de Llobregat està catalogat com a zona d’alt risc d’incendi forestal pel 
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
D’acord amb el mateix, les urbanitzacions han de disposar d’una franja de protecció de 25 m 
d’amplada. 
 
A totes les urbanitzacions de Corbera, es va establir la franja perimetral de contra incendis fa 
anys, essent del 1998 el primer projecte redactat, que contemplava la totalitat les franges. Per 
circumstàncies diverses, les primeres es van executar al 2003, mentre que d’altres es van 
executar 4 anys més tard, al 2007, en base al Pla de Prevenció d’Incendis, redactat per la 
Diputació de Barcelona. Des del seu establiment, es va anar realitzant el manteniment de les 
franges, cada dos anys. 
 
El 26 de setembre de 2014 es va aprovar per la Junta de Govern Local la “Modificació del plànol 
de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de 
Corbera de Llobregat afectades per la Llei 5/2003, d’acord amb la modificació de la Llei 2/2014, 
que inclou la UA La Servera. 
 
El contracte vigent és per al període 2019-2022, prorrogable un any. En aquest, un any es fa la 
part est del municipi i el següent la part oest, pel que a cada urbanització (o al nucli) s’hi actua 
cada dos anys; i a més, un cop es fa obertura i establiment de franja, i el següent al cap de dos 
anys, manteniment de franja. La darrera actuació a La Servera va ser d’obertura i establiment de 
franja, al març del 2021; la següent actuació prevista pel 2023 serà de manteniment de franja. 
 
Inundacions i riuades 
 
A Corbera hi ha dues rieres, la Riera de Rafamans que transcorre per part del límit sud del terme 
municipal, i la Riera de Corbera que creua el municipi de oest a est.  
 
A l’àmbit de la MPGO no hi ha cap riera. No s’ha constatat cap torrent dins la UA la Servera. 
 
Arrel de l’aprovació inicial el 2.05.2007 d’un Projecte d’urbanització anterior, aquest es va tramitar 
a l’ACA amb expedient UDPH2007003640. L’ACA va informar el 20.07.2007, amb document entrat 
per Registre a l’Ajuntament el 8.08.2007 i RE 9236, en el que es determinava que calia completar 
la documentació presentada aportant dades i documents referents a Abastament d’aigua potable 
i tractament d’aigües residuals i drenatge de pluvials, únicament. En no presentar-se la 
documentació requerida, per caducitat i arxiu de l’Expedient de PU i PR a l’Ajuntament (veure 
apartat B.3.1), l’ACA també va procedir al tancament de l’expedient el 6.11.2008 (RE 12035, data 
14.11.2008). 
 
Despreniments 
 
No es té coneixement previ de cap cantera preexistent ni d’altre desnivell amb despreniments, a 
l’àmbit de la UA La Servera. Es remet a l’Estudi d’identificació de riscos geològics de la urbanització 
i al Document Ambiental Estratègic, que s’annexen amb la present MPGO. 
 
 
B.2.- Marc normatiu vigent. Planejament territorial i urbanístic 
 

B2.1.- Planejament urbanístic 
 

1.- El planejament vigent al municipi és la revisió del Pla general d'ordenació de Corbera de 
Llobregat (en endavant PGO), aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, 
en la sessió de 15 de juliol de 1998 i executiva des de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona, de 28 d'abril de 1999, acords que van ser publicats al DOGC núm. 2905, de 8 de juny. 
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Amb el PGO de 1987, tal i com s’explicita a la seva memòria, després de molt ponderar, es va 
prendre la decisió de reconèixer la realitat de les urbanitzacions de baixa densitat dispersa exis-
tents, originades als anys 60 i 70, amb alguns pocs antecedents dels anys 50, per constatar que 
ja estaven molt parcel·lades i amb cert nivell de serveis i d’edificacions, i després d’haver acon-
seguit la cessió de sistemes de les urbanitzacions més grans mitjançant escriptura pública dels 
promotors. El planejament vigent va mantenir aquest criteri i, re-valorant el nivell de consolidació 
deu anys després, va desclassificar unes 60 ha a sòl no urbanitzable, restant un total d’unes 700 
ha de superfície d’urbanitzacions en sòl urbà. 

El planejament vigent, i també el PGO de 1987, van establir Unitats d’Actuació (en endavant UA) 
d’urbanitzacions en sòl urbà. El PGO vigent, a les Normes urbanístiques va incloure unes Fitxes 
per a cadascuna de les UA amb dèficits urbanístics, on determinava les obligacions pendents de 
gestió urbanística i el sistema d’actuació. A la UA La Servera li correspon la Fitxa núm. 12. 
 
2.- La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de maig de 2005, va acordar donar 
conformitat al text refós de les normes urbanístiques del Pla general d'ordenació de Corbera de 
Llobregat. El text fou publicat íntegrament en el DOGC núm. 4452, de 22 d'agost de 2005. 
 
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 7 d’abril de 2011, va donar 
conformitat al text refós de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general 
d’ordenació de Corbera de Llobregat consistent a afegir un nou apartat a l’article 135, i va acordar 
publicar aquest acord a l’efecte de la seva executivitat immediata. Aquest acord fou publicat en 
el DOGC núm. 5924 en data 20.07.2011. L’11.10.2011 es va publicar en el DOGC, núm. 5982, 
una correcció d’errada al text de la publicació de data 20.07.2011. 
 
4.- La Comissió Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona, de la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme de la Generalitat, en la sessió de 18 de març de 2014, va acordar donar 
conformitat al text refós de la modificació de la regulació d'usos en sòl urbà de les Normes urba-
nístiques del Pla general d'ordenació de Corbera de Llobregat, i publicar aquest acord al DOGC, a 
l'efecte de la seva executivitat immediata, que fou en data 27.05.2014 i DOGC núm. 6631. 
 

B2.2.- Planejament territorial 
 

El planejament territorial vigent a l’àmbit d’estudi és el Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità 
de Barcelona o Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya el 20 d’abril de 2010. 
 
El PTMB fa un estudi del territori a tres nivells: sistemes urbans, espais oberts i infraestructures 
de mobilitat; a banda de tractar els instruments de gestió supramunicipal i donar directrius de 
paisatge. Concreta l’ordenació de l’espai mitjançant tres ordres de determinacions: àrees, cor-
responents als tres sistemes territorials –espais oberts, assentaments i infraestructures no viàries 
o ferroviàries-; xarxes: formada pels elements existents i previstos de les xarxes viària i ferrovi-
ària; i àmbits, amb diferents tipus de finalitats complementàries que se superposen a les anteri-
ors. 
 
L’aprovació del PTMB no afecta el planejament urbanístic vigent, excepte pel que fa a les deter-
minacions en l’àmbit del sòl no urbanitzable, que són d’aplicació directa, i pel que fa als sectors i 
àrees especialitzades per als quals el Pla estableix canvis obligatoris respecte a les previsions del 
planejament urbanístic. 
El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urba-
nístic en el moment de l’aprovació del Pla. 
El Pla distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts amb la finalitat de modular les normes 
de protecció en funció de les condicions i el paper que han de representar: 
- espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari 
- espai de protecció especial de la vinya, i 
- espai de protecció preventiva 
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Corbera de Llobregat és subcentre d’un continu urbà (de 10.000 a 40.000 hab.) amb connexió 
directa a altres nuclis com Pallejà i Sant Andreu de la Barca. Forma part d’una àrea especialitzada 
residencial a reestructurar, formada pel nucli i vàries urbanitzacions de Corbera, dues urbanitza-
cions de Cervelló limítrofs amb el nucli, conjuntament amb la Palma de Cervelló i la urbanització 
Fontpineda de Pallejà. Corbera té un nucli urbà amb unes àrees especialitzades residencials molt 
extenses. La part central i més compacta està considerada com a centre dins el continu urbà 
intermunicipal de què forma part i que, com estratègia pel seu nucli, estableix una millora i com-
pleció del teixit, tant a l’est com a l’oest. Aquesta àrea residencial especialitzada inclou en el seu 
interior un espai obert de protecció preventiva vinculat a la meitat oest del recorregut de riera de 
Corbera o corredor fluvial que estructura el terme municipal, mentre que exteriorment està en-
voltada d’espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari, per l’est del qual hi transcorre 
la meitat est del recorregut de la riera de Corbera, fins al riu Llobregat. 
 
A la UA La Servera, el PTMB l’inclou en l’àrea especialitzada residencial a reestructurar, abans 
referida, limitant la part oest de la UA amb l’espai obert de protecció preventiva abans referit, i 
el nord, est i sud amb continu urbà. 
 

 
B.3.- Gestió urbanística 
 
La Servera, UA en sòl urbà fora del nucli, com s’ha fet esment li correspon la Fitxa núm. 12 de 
les NNUU del PGO. 
 
El 13.03.2001 es va aprovar per Comissió de Govern el canvi de sistema de la UA La Servera de 
compensació a cooperació, no havent-se presentat al·legacions. 
 

B3.1.- Projecte d’urbanització. Serveis existents. 

El 2.05.2007 es va aprovar inicialment un Projecte d’urbanització, i també un Projecte de repar-
cel·lació. El 28.11.2007, per acord de Junta de Govern Local, es va ordenar la caducitat i arxiu de 
les actuacions efectuades en relació a ambdós.  
 
Com s’ha exposat a l’apartat B.1 Inundacions i riuades, el Projecte d’urbanització del 2007 es va 
tramitar a l’ACA amb expedient UDPH2007003640. L’ACA va informar el 20.07.2007, amb 
document entrat per Registre a l’Ajuntament el 8.08.2007 i RE 9236, en el que es determinava 
que calia completar la documentació presentada aportant dades i documents referents a 
Abastament d’aigua potable i tractament d’aigües residuals i drenatge de pluvials, únicament. En 
no presentar-se la documentació requerida, per l’abans referida caducitat i arxiu de l’Expedient 
de PU i PR a l’Ajuntament, i transcorregut determinat termini, l’ACA va procedir al tancament de 
l’expedient el 6.11.2008 (RE 12035, data 14.11.2008). 

La urbanització resta amb dèficits de serveis: 

 
 Pel que fa a l'aigua potable, La Servera està connectada a la xarxa pública d'aigua potable 

(el municipi rep aigua de ATLL, des de prop d'on el municipi limita amb el riu Llobregat), i 
es gestiona per l’empresa municipal concessionària, no disposant d’hidrants, i detectant-
se diàmetres insuficients i trams de materials obsolets. 

 
 Disposa d’una extensa xarxa de clavegueram, en tots els vials, executada en tres èpoques 

diferents, gran part de la qual està molt envellida o en mal estat. Disposa de connexió, a 
través de la xarxa separativa de l’àmbit veí al sud (sector UA5, ampliació del nucli) avui 
sòl urbà consolidat, fins al col·lector general que transcorre en paral·lel a la riera de Rafa-
mans, finalitzant aquest col·lector en alta a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. 
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 Pel que fa a les centrals de transformació, n'hi ha dues de preexistents; ambdues ubicades 
en sòl actualment qualificat de zona unifamiliar aïllada, d’acord amb el planejament vigent. 
La xarxa existent de BT és soterrada i la xarxa de 25kv (MT) és aèria. 

 
 En relació a l’enllumenat públic, n’hi ha de pre-existent en funcionament a gran part de 

l’àmbit, amb bàculs metàl·lics i cablejat soterrat. Al 2015-2016, es van substituir les làm-
pades a leds, amb millora de la qualitat lumínica i reducció de la despesa de fixe i de 
consum. 
 

 Gas Natural ha anat estenent xarxa en els darrers anys, i en transcorre per la totalitat dels 
carrers de la Servera, mancant només un tram en un dels vials. 

 
A data d’avui, es disposa d’un Projecte d’Urbanització redactat a finals de desembre del 2021, 
que es tramitarà en paral·lel a la present MPPGO. 

 
 
B3.2.- Projecte de reparcel·lació de cooperació. Cessions de sistemes. 

 
La major part de les cessions de la UA Servera es van realitzar fa anys, mitjançant Escriptura 
pública de cessions gratuïtes de 22.04.1998, amb plànol annex que identifica i delimita les 
cessions, consta inscrita en el Registre de la propietat; en concret es van cedir cinc zones verdes, 
un servei tècnic, un equipament i vials. Resten per cedir, passos, un tram de vial, i parc urbà, 
que s’obtindran i inscriuran amb el Projecte de reparcel·lació en redacció. 

El 2.05.2007 es va aprovar inicialment un Projecte de reparcel·lació de cooperació, i també un 
Projecte d’urbanització. El 28.11.2007, per acord de Junta de Govern Local, es va ordenar la 
caducitat i arxiu de les actuacions efectuades en relació a ambdós.  
Actualment, s’està ultimant la redacció d’un nou Projecte de reparcel·lació de cooperació (PR), 
per un equip extern, contractat a través de la Diputació de Barcelona, com s’ha referit a l’apartat 
A. Amb aquest, supervisats i amb treballs previs realitzats pels Serveis tècnics municipals, s’ha 
fet un treball d’anàlisi de la realitat consolidada i també una comparativa amb dades registrals i 
amb el planejament, detectant-se desajustos de límits, entre zones i sistemes, i també amb el 
límit de la Unitat d’Actuació, a més de posar sobre la taula la necessitat de delimitar diferent l’EP 
amb accés a peu pla des del Passatge de la Servera, el final d’aquest amb un el cul-de-sac al no 
tenir sortida, les peces de sòl qualificades com a Parc Urbà (PU) i els passos entre parcel·les, que 
haurien de rebre una clau o subclau P dins la qualificació de xarxa viària. 
 
Cal precisar que, a l’àmbit de La Servera hi ha tres finques matrius, la finca registral 1317, la 
majoritària del promotor principal; la 8527 al nord est, part sud del c/ Antic de Sant Ponç, i la 
529, la menor, també al nord est, part nord del c/ Antic de Sant Ponç. 
 
A data d’avui, es disposa d’un Projecte de reparcel·lació, quasi finalitzat, que es tramitarà en 
paral·lel a la present MPPGO. 
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C.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

En data 6.11.2021 es va fer una Assemblea dels veïns de La Servera, amb l’objectiu d’explicar-
els-hi els plantejaments i criteris del Projecte d’Urbanització, del Projecte de Reparcel·lació i de la 
Modificació de planejament de l’àmbit. El primer el va explicar el tècnic redactor, i els altres dos 
la Secretària municipal Marta Puig, atenent-se preguntes. També s’han mantingut algunes reuni-
ons més puntuals amb representants de l’Associació dels veïns de l’àmbit. 

La propera fase, serà la informació pública de l’instrument, que es durà a terme amb posterioritat 
a l’aprovació inicial.  
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D.- DIAGNOSI I ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
 
Com antecedent, es manté aquest apartat que constava a l’Avanç de MPGO, i que explica amb 
esquemes gràfics i amb claredat els canvis introduïts. 
 
Per les característiques de la MPGO, explicitades en l’apartat A i en el D, l’estudi d’alternatives 
planteja les següents Alternatives: 
 
 
- ALTERNATIVA 0, de planejament vigent. En el plànol I.4.b es poden observar els desajustos 

amb la realitat consolidada de la cartografia, així com també en part en els plànols I.4.a i 
I.4.b, que tenen sobreposades les delimitacions del Projecte de reparcel·lació. 

 
 

- ALTERNATIVA 1, amb canvis indicats en el plànol esquemàtic següent,  
 

 
 
per l’ajustament de límits del planejament a: 
 
 La realitat consolidada del límit de la unitat d’actuació, amb el SNU i amb el SU, i entre 

zones i sistemes. 
 Les delimitacions de la major part de les cessions, formalitzades en Escriptura pública 

de 1998 amb plànol adjunt (veure Annex 1), especialment de l’Equipament públic (EP) 
i dels Parcs urbans ubicats al sud del EP, i la prolongació del Passatge de la Servera. 

 Les delimitacions de dues parcel·lacions sol·licitades i aprovades a l’any 2000 i 2002, 
que a més van concretar un nou pas cadascuna, el que suposa un canvi de qualificació, 
de a2 (unifamiliar aïllada) a pas (Xarxa viària): El pas 1 i l’1bis, respectivament, que 
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s’ubiquen en color vermell en el plànol P.2.1, i també en el plànol esquemàtic anterior. 
 
En el cas de la parcel·lació de l’any 2000, la del pas 1 bis, la seva base era un 
aixecament topogràfic que incloïa el camí de límit del Parc urbà cedit ubicat al sud 
de la UA, incorporat en aquesta alternativa ajustat al referit camí (aquest 
aixecament s’incorporà en el topogràfic 2004 de la UA, veure plànol I-3.1). 

 
El canvi de delimitació del EP, d’acord amb el plànol de l’Escriptura de cessions, afavoreix 
el manteniment de la massa boscosa situada al seu est (veure detall de l’Ortofoto any 
2020 en imatge dessota), que amb aquesta Alternativa 1 passa a parc urbà, a la vegada 
que la part de EP que creix cap el sud, abans Parc urbà, la massa boscosa és inexistent.  
 
No obstant, el manteniment de l’accés a l’EP per on té la façana, al c/ Antic de Sant Ponç, 
és impracticable per tenir, entre el carrer i el pla del EP, un desnivell de 5m i un pendent 
molt acusat, com es veu a les corbes de nivell. Tothom dona per fet que té l’accés pel 
passatge de la Servera, però en realitat no és així, a l’haver-hi un Parc urbà en el 
planejament. 
 
La prolongació del Passatge de la Servera, cap a l’est, envaeix també un àmbit de Parc 
urbà en el PGO vigent, que a l’extrem est és orogràficament més accidentat, el que no 
esdevé adequat. I per la longitud que té el Passatge de la Servera, sense sortida ni cul-
de-sac, no dona compliment a les instruccions de Bombers per al gir de vehicles. 
 
Tant pel pas 1 com per part del pas 1bis, hi transcorren línies aèries de 25 KV (MT) i la 
qualificació d’ambdós en el PGO vigent és de zona unifamiliar a2. Per tant, ambdós 
permeten l’accés a les línies i eviten part d’afectacions de MT a les parcel·les veïnes i no 
es produeix reducció de massa boscosa pel manteniment de la franja que ja fa la 
companyia elèctrica. Amb el canvi de qualificació a pas es guanya en connectivitat i accés 
als parc urbans existents, especialment en el cas del pas 1 bis, pel qual a més hi transcorre 
el camí històric de Corbera a Vallirana, en continuïtat amb el carrer Antic de Sant Ponç, i 
que passa a tenir una qualificació que el reconeix i preserva. 
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- ALTERNATIVES 2A i 2B. Els canvis de qualificació de les ALTERNATIVES 2A i 2B, puntuals i 
concrets, s’ubiquen en color vermell en el plànol esquemàtic següent,  

 
 

 
 
i que s’expliciten i argumenten a continuació: 
 
 

- ALTERNATIVA 2A, que afegeix a l’alternativa 1 dos canvis puntuals de qualificació entre 
sistemes, i introdueix dos petits Serveis tècnics: 

 
2.- Prolongar l’Equipament públic cap el sud, per tal de que disposi d’accés a peu pla 
des del vial Passatge de la Servera, i la incorporació d’un cul-de-sac al final del referit 
vial, ubicat a la part planera. 
 
En el sòl que canvia la qualificació de Parc urbà (PU) a EP i XV, no hi ha massa 
boscosa. En canvi, sí manté la qualificació de PU, la part orogràfica més accidentada 
(millorant l’Alternativa 1), que és evitada pel cul-de-sac al sud est, així com també 
la franja lateral a l’est del cul-de-sac, que té continuïtat amb el gran PU ubicat a la 
UA5. 
 
Aquest cul-de-sac, a més de permetre l’accés a peu pla a l’EP, també millora l’accés 
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al gran parc urbà veí de la UA5, així com especialment l’accés de vehicles de contra 
incendis, i els necessaris pels treballs d’obertura de franja de baixa combustibilitat i 
de manteniment d’aquesta, tant de la UA Servera com del nucli urbà (veure plànols 
de Franges en Annex 4). 
 
3.- El pas 1bis introduït amb l’Alternativa 1, s’eixampla i canvia la qualificació a Parc 
urbà, amb una orografia amb pendent molt suau, el que millora la connexió del Parc 
urbà posterior a les parcel·les, en relació a l’Alternativa 1, compensant a més el parc 
urbà reduït en l’apartat 2 anterior, en quantitat i en qualitat. 

 
a i b.- Es qualifiquen de Servei tècnic (clau ST) dos rectangles, per necessitats 
tècniques del Projecte d’urbanització redactat: 
 
a. Un ST en àmbit qualificat de Parc urbà en el PGO vigent, d’acord amb la dimensió 

determinada en el Projecte tècnic. 
 

b. L’altre ST, en el PGO vigent està qualificat de a2 (unifamiliar aïllada), en 
l’Alternativa 1 de pas, i ara tindrà accés des del c/de la Servera, ubicat en un 
lateral del parc urbà. La seva dimensió recull necessitats del Projecte 
d’urbanització, la previsió de trasllat de serveis existent, així com una part com 
a reserva. 

 
 

- ALTERNATIVA 2B també afegeix a l’Alternativa 1, dos altres canvis puntuals de qualificació, 
compatibles amb els de l’Alternativa 2A: 

 
4.- Un Servei tècnic de considerable dimensió (1.200 m2 registrals, 962 m2 en el 
PGO vigent), amb un dipòsit d’aigua i una caseta d’instal·lacions, però que des de 
fa anys es troben fora de servei de la xarxa municipal d’aigua (veure escrit del 2016 
de l’empresa concessionària, en Annex 5) i que per manca de necessitats municipals 
d’aquesta dimensió, en gran part passaria a qualificació a2 (unifamiliar aïllada), en 
continuïtat amb altres parcel·les de dimensió, forma i orografia semblants, mentre 
que una petita part, posterior, passaria a Parc urbà, en continuïtat i incrementant 
el ja existent. 
 
5.- Una zona a2 en el PGO vigent, de forma triangular allargada, entre dos vials, 
c/ Antic de Sant Ponç i c/ Salvador Espriu, amb pendent transversal del 50%, i 
afectada on té major amplada per una línia de 25 KV, passaria a Parc urbà, amb un 
petit Servei tècnic de reserva, traslladant-se la superfície de a2 a l’emplaçament 
determinat a l’apartat 4 anterior. 
 
El canvi d’aquesta peça a Parc urbà, de quasi 800 m2 i amb molta boscosa, suposa 
un esponjament de l’àmbit de la UA la Servera, amb una millora en m2 de superfície 
i una equidistribució dels Parcs urbans, a més d’un guany en connectivitat amb 
l’entorn, primer amb el terreny qualificat de Verd privat ubicat just enfront, a l’altre 
façana del c/ Salvador Espriu, el qual continua amb terreny qualificat i catalogat de 
Patrimoni històric que conté la Masia de les Feixes, que es prolonga posteriorment 
amb un altre Verd privat, i un altre Parc urbà enfront a l’altre façana de la carretera 
BV-2421. 
 
El canvi de qualificació a2 a Parc urbà d’aquest terreny triangular amb dos façanes 
a vial, evita un possible edifici de planta baixa +1 o +2, encaixat i que podria ésser 
molt visible, suposant també una millora paisatgística per a l’entorn, en aquest inici 
del carrer Salvador Espriu, des de la BV-2421, entre dues zones verdes. 
 
En canvi, com s’ha exposat a l’apartat 4 anterior, el trasllat de la a2 a l’antic ST, 
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suposa una ubicació en continuïtat amb altres parcel·les a2 de dimensió, forma i 
orografia semblants, totalment integrada. 
 
 

CONCLUSIONS: 
 
De les quatre alternatives considerades, es conclou que la més adequada és la resultant de la 
suma de les 1, 2A i 2B, pel següent: 
 
- L’ALTERNATIVA 1 que recull els ajustos a fer al planejament, per desajustos en els límits de 
qualificació amb la realitat consolidada, diversa, és necessària però no suficient, detectant-se 
alguns temes no adequats. 
  
- L’ALTERNATIVA 2A, amb dos canvis de qualificació puntuals resol dos aspectes no adequats de 
les Alternatives 0 i 1: L’accés a peu pla de l’Equipament públic i el cul-de-sac en el Passatge de 
la Servera sense sortida, pel gir dels vehicles de contra incendis, i millorant l’accessibilitat al gran 
parc urbà veí. Sense pèrdua de massa boscosa. 
 
- L’ALTERNATIVA 2B, amb dos altres canvis de qualificació, aporta major integració al reubicar 
una parcel·la unifamiliar aïllada a2, increment i equidistribució de zones verdes, així com major 
connectivitat d’aquestes amb l’entorn, amb millora paisatgística. 
 
Les alternatives 2A i 2B, són totalment independents i diferents, la 2A resolt i la 2B millora, 
aspectes puntuals detectats en l’àmbit i no resolts amb l’Alternativa 1, complementant-la, amb 
un millor i també necessari, i més suficient, resultat global, tant des del punt de vista del 
planejament com mediambiental.  
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E.- ORDENACIÓ PROPOSADA 
 
 
E1.- Objectius i criteris de l’ordenació proposada 
 
L’objecte de la MPGO a l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera, en sòl urbà, és ajustar el 
planejament per tal que l’ordenació urbanística s’adeqüi a la realitat consolidada del territori, 
afavorint l’adequació d’usos i la preservació de valors naturals i paisatgístics.  
 
Per aconseguir els objectius esmentats, s’ha optat pels següents criteris d’ordenació, 
desenvolupats en quatre línies: 
 
1.- Ajustar a la realitat consolidada (per tanques, murs o altres límits, o usos, o documents de 
cessions, o parcel·lacions): 
 
 

 Els límits de zones i de sistemes, en el límit de la Unitat d’actuació.  
 
A l’oest, amb el sòl no urbanitzable, s’ajusta el seu límit a la realitat consolidada de: Límit 
regular de la BV-2421 amb la UA, paviment de vial i necessitat d’ajustar urbanització de 
vial, tanca existent, i límit regular i continu de parcel·les, amb un petit increment de SNU 
de 5,59m2. Com s’ha dit a l’apartat B.2.2, el sòl no urbanitzable és espai obert de protecció 
preventiva, d’acord amb el PTM. L’ajust és molt mínim, però respon a l’adequació d’usos i 
la preservació de valors naturals. 
 
Al nord, en sòl urbà, s’ajusta molt mínimament el seu límit a la realitat consolidada de 
límit regular de la BV-2421. 
 
Inclou l’ajustament dels parcs urbans i equipament ja cedits, en el límit est sud de la UA, 
per on creix, a: 

c. Escriptura pública de cessions de 1998, inscrita, amb plànol annex que identifica 
i delimita les cessions de parcs urbans i equipament, no coincidents amb els límits 
del planejament vigent,  

d. L’aixecament topogràfic adjunt a una parcel·lació del 2002, que conté un camí 
que esdevenia el límit de la finca matriu del promotor majoritari, corroborat amb 
ell recentment, el que ha fet reajustar el límit dels Parcs urbans cedits. 

 
També es produeixen ajustaments de límits amb àmbits veïns:  
 
1. Amb el sector “UA5 ampliació del nucli”, sòl urbà consolidat de fa anys, desenvolupat 

en el seu moment mitjançant Pla Parcial aprovat a l’any 2000, (i posteriors Projecte de 
Compensació i d’Urbanització), que en el límit amb la Servera no es va ajustar al PGO 
vigent, restant aparentment tres àmbits de parc urbà en terra de ningú.  
 
A l’estudiar-se des de la Servera, en treballs previs a la redacció del Projecte de 
reparcel·lació, les superfícies i límits de les cessions fetes i també les pendents de fer, 
molt acotades en dimensió i origen en aquest límit est, ha permès establir un ajust de 
límit concret de la Servera amb el sector UA 5, que li suposa un increment de la 
superfície de parc urbà corresponent a aquest sector UA5, en relació al seu Pla Parcial 
aprovat, tot i incrementar-se també el Parc urbà i el límit est de la Servera, com s’ha 
explicat en el punt anterior.  
 

2. Esmenar l’errada material del PGO vigent, en el tram nord del carrer Salvador Espriu, 
extern a l’àmbit però al que la UA La Servera hi té façana, essent que aquest vial ja 
s’havia urbanitzat i obert a l’any 1994 d’acord amb el PGO de 1987, i amb acord previ 
de cessions amb els propietaris. S’adjunta documentació acreditativa a l’Annex 3. 
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L’errada al tramitar el PGO vigent (entre 1997 i 1999), és probablement per manca de 
cartografia recent (la cartografia era de 1987).  
 
L’ajust, respecte del planejament vigent, a la UA Servera li suposa una reducció de 
Parc urbà. I a l’altre façana del vial, a l’actual UA2, un increment de zona a2, que no 
caldrà compensar perquè el planejament anterior de 1987 ja li havia reconegut. La 
MPGO sí compensa la reducció de Parc urbà. 
 

- Els límits entre zones a2 i sistemes de parcs urbans, xarxa viària (i passos) i equipaments, 
afavorint l’adequació d’usos, produint-se una reducció de la superfície de zona (a2), així 
com un increment de la superfície total de sistemes, amb increment de la superfície de 
parc urbà. 
 

- Revisar les delimitacions de Verd privat de parcel·la (Vpp), existent en la part nord est de 
zona unifamiliar a2, ajustant-les puntualment a la parcel·lació tramitada a l’any 2000, 
coincident amb la realitat consolidada. 
 

 
1. Plantejar l’increment de la qualificació d’equipament públic, cap el sud, fins a tenir accés a 

peu pla pel Passatge de la Servera, essent que des de l’única façana en el PGO vigent, hi ha 
un desnivell de 5 metres fins al c/ del Antic de Sant Ponç, amb un pendent molt dret, 
inaccessible. Realment, suposa reconèixer i consolidar l’accés habitual al sòl qualificat 
d’equipament. 

 
Aquest increment, tot ell molt planer, suposa reduir el sòl qualificat de Parc urbà, sense 
massa boscosa existent, tant per l’increment d’equipament públic com per a disposar d’un 
cul de sac al final del Passatge de la Servera, però mantenint-se una franja de parc urbà 
que preserva l’orografia més acusada, propera a un cap de torrent, envoltant el cul de sac 
pel sud est, i en continuïtat amb parc urbà de l’àmbit veí de la UA5.  

 
2. i 3.- Es qualifiquen de passos (xarxa viària) dues franges qualificades de zona a2 en el PGO 

vigent, però que ja s’havien reconegut com a passos pels promotors de parcel·lacions 
tramitades al 2000 i 2002, que estan força consolidats i que ara s’incorporen com a tals en el 
planejament. Per un d’ells (2) hi transita un camí històric, de Corbera a Vallirana, i l’altre (3) 
té a sobre una línia elèctrica (MT). 
 
El pas (2) però, finalment s’eixampla i passa a Parc urbà, el que dona continuïtat al parc urbà 
amb el que limita per l’oest i li dona connexió directa al carrer de la Servera, únic accés a vial. 

 
4. Plantejar el canvi puntual de la qualificació de Servei tècnic d’un terreny mpal., amb un dipòsit 

i caseta existents, però que de fa anys han quedat sense ús per a la xarxa d’aigua, i del que 
no hi ha cap previsió que es desenvolupi, passant la major part a zona a2 i part a parc urbà. 
 

5. El canvi anterior, permet que una parcel·la qualificada de zona a2 que ha quedat reduïda per 
la realitat consolidada dels dos vials amb que limita, de forma triangular, afectada de MT en 
la part més ample i amb topografia acusada, passi a parc urbà.  
 

6. Plantejar el canvi puntual de qualificació, per a diversos i petits usos de Serveis tècnics 
necessaris d’acord amb el Projecte d’urbanització en redacció, per a bombament en terreny 
qualificat actualment de parc urbà (clau PU), i també en terrenys qualificats de zona a2 que 
passen a Parc urbà amb la MPGO, per a quadres de comandament i de companyia per al 
subministrament elèctric, trasllat de serveis existents, a més d’una reserva a futur, qualificant-
los tots ells de serveis tècnics (clau ST). 

 
La resultant de tot plegat a la UA La Servera és, un increment de l’àmbit de la UA, una reducció 
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de zona a2. així com un increment de la superfície total de sistemes, amb una reducció de servei 
tècnic, i un increment de la superfície d’equipament, de xarxa viària i de parc urbà. 
 
Per al sector de la UA5, amb el que la Servera hi limita per l’est, la resultant també és un increment 
del seu àmbit, amb un increment de parc urbà. 
 
No es computen les superfícies de a2 restablertes per errades del Planejament vigent, per haver 
estat prèviament reconegudes pel planejament anterior de 1987. 
 
En resum, la MPGO es formula a partir de la necessitat d’ajustar el planejament a la realitat 
consolidada. 
 
 
E2.- Justificació de la proposta urbanística. 
 
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, sinó reducció de sostre. Ni transformació d’usos privats, 
només incorpora petits serveis tècnics en altres sistemes, i canvia d’ubicació una parcel·la, 
intercanvi de sistemes. Per aquesta raó, el document de MPGO no inclou certificacions registrals 
d’acord amb art. 99 del TRLUC. 
 
 
En relació al planejament vigent: 
 
Tal i com s’exposa a l’apartat B.2.1 Planejament urbanístic, punt 1, el PGO de 1987, i també la 
seva posterior Revisió, el planejament vigent, van partir del criteri de reconèixer la realitat de les 
urbanitzacions. Però la cartografia del planejament vigent és una restitució de vol de l’any 1987, 
de 10 anys abans, quan, al 1999, any de la publicació de la Revisió del PGO, el nivell de 
consolidació de parcel·les edificades a La Servera ja era del 51,6%. 
 
Avui disposem de cartografia actualitzada, també a escala 1:1000, la més recent de vol aeri de 
l’any 2015, restituït al 2019, essent que el nivell de consolidació de la urbanització La Servera és 
del 61,7% al 2015, i poc més s’ha finalitzat o edificat des de llavors. També es disposa de la 
transcripció digital del planejament realitzat per la Secció d’Informació urbanística de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, que es va actualitzant cada sis mesos. 
 
A més, de la UA La Servera, disposem d’un aixecament topogràfic del 2003-2004, ampliat amb 
aixecament de punts topogràfics realitzats al 2021. 
 
Amb les tres eines esmentades, més els treballs d’anàlisi i proposta del Projecte de reparcel·lació 
de La Servera, tal com s’ha referit en apartats anteriors, permeten que el coneixement i 
reconeixement de la realitat consolidada de la proposta de MPGO sigui molt més precisa, 
incorporant l’ajustament de zones i sistemes, i del límit de la UA. 
 
*Els límits de parcs urbans de la UA, tal com s’ha exposat anteriorment, s’han realitzat d’acord 
amb l’Escriptura de cessions de 22.04.1998, inscrita en el Registre de la propietat, amb plànol 
annex que identifica i delimita les cessions, i ajustant-los a la realitat consolidada, el que ha 
suposat una ampliació de l’àmbit de la UA, respecte de la determinada en el PGO, i dels parcs 
urbans inclosos en aquesta. En el cas del parc urbà més al sud, en el límit de la UA, a l’aixecament 
topogràfic de l’Expedient de parcel·lació 4/2002 que incloïa el camí amb el que limitava la finca 
matriu registral 1317, d’acord amb conversa amb el seu titular. Aquest aixecament es va incloure 
en l’abans referit del 2003-2004 (veure plànol I-3-1).  
 
*A la xarxa viària de la UA, la proposta l’ajusta a la realitat consolidada i li introdueix un cul-de-
sac i un pas. La justificació és que el cul-de-sac, avui una esplanada existent de terra en parc 
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urbà, esdevé necessari per al gir de vehicles al final del Passatge de la Servera, que no té sortida, 
en el que s’hi encabeix un cercle de diàmetre 15m, mantenint i preservant una franja al sud est 
del cul-de-sac, d’orografia més accidentada, permetent el gir de vehicles de contra incendis i els 
de les tasques d’obertura i manteniment de franja, i millorant l’accés al gran parc urbà veí de la 
UA5.  
 
En el cas del pas, la justificació és que facilita l’accés a la línia de 25 KV que li transita per sobre, 
i redueix superfície d’afectació a parcel·les veïnes, havent-lo proposat el promotor de la 
parcel·lació de les parcel·les 27 a 37, atorgada a l’any 2000, pendent de formalització de cessió, 
a resoldre amb el PR. 
 
*A l’Equipament públic, a més d’ajustar-lo a la delimitació realment cedida amb l’Escriptura de 
cessions, més allargada, produint-se un intercanvi amb Parc urbà, la proposta planteja engrandir-
lo cap el sud, fins a tenir façana amb el Passatge de la Servera, per a tenir accés a peu pla des 
d’aquest. Tothom dona per fet que l’EP té l’accés pel passatge de la Servera, però en realitat no 
és així, a l’haver-hi un Parc urbà en el planejament. La proposta es justifica en el fet que l’accés 
des de l’única façana en el PGO vigent, al c/ Antic de Sant Ponç, és inaccessible, al tenir un 
desnivell de 5 metres entre el carrer i el pla de l’EP, i un pendent molt acusat, de més del 100%, 
com es pot observar a la cartografia i amb les corbes de nivell. Realment, la proposta suposa 
reconèixer i consolidar l’accés habitual al sòl qualificat d’equipament. La resultant és un increment 
de superfície d’equipament públic a la UA La Servera. 
 
La superfície de parc urbà que es redueix, principalment pel cul-de-sac i la resta per l’increment 
de EP, es compensa en quantitat i qualitat amb la qualificació de parc urbà d’una franja de a2 
(unifamiliar aïllada), de topografia suau, que inclou el camí històric a Vallirana, que el reconeixerà 
i preservarà, i que permetrà la connexió i accés del parc urbà vigent contigu, que no tenia accés 
des de cap carrer en el PGO vigent. 
 
*L’ajust a la realitat consolidada de les zones qualificades de a2 (unifamiliar aïllada), suposa una 
reducció de la superfície de zona, en més de 1000 m2, i un increment de la superfície de parc 
urbà. 
 
Així doncs, la proposta de la MPGO es basa en criteris comuns amb els del planejament vigent, 
per tant del tot coherent amb aquest, però al disposar de major informació, més actualitzada i 
digitalitzada, i de treballs d’anàlisi recents, pot anar més enllà d’aquell, amb la resultant d’una 
major precisió del planejament proposat. 
 
*La modificació, a més, incorpora: 
 
* La qualificació de tres petits Serveis tècnics (de 17,55m2, 15m2 i 12 m2), qualificats en el PGO 
vigent de parc urbà el primer i de a2 els altres dos, justificat per necessitats tècniques 
determinades pel Projecte d’urbanització, tot just ara redactat, i per a reserva, propers a les 
actuals estacions de transformació, una aèria i l’altre ubicada en un pas. 
 
* En relació al servei tècnic (ST) existent, la revisió de la seva qualificació, a l’ésser de titularitat 
pública, de considerable dimensió (1.200 m2 registrals, 962 m2 en el PGO vigent), justificat en 
que el dipòsit d’aigua i la caseta d’instal·lacions existents, des de fa anys es troben fora de servei 
de la xarxa municipal d’aigua (veure escrit del 2016 de l’empresa concessionària, en Annex 5) i 
per la no previsió de necessitats municipals de servei tècnic d’aquesta dimensió. 
 
* Per altra part, però, la proposta també revisa la qualificació una pastilla de zona a2 en el PGO 
vigent, de forma triangular allargada, entre dos vials, c/ Antic de Sant Ponç i c/ Salvador Espriu, 
amb pendent transversal del 50%, i on té major amplada afectada per una línia de 25 KV, 
plantejant passar-la a Parc urbà, amb un petit Servei tècnic de reserva (12m2), i traslladar la 
superfície de a2 a part de l’actual servei tècnic (ST), abans referit i en revisió, i la resta del ST 
qualificar-lo de Parc urbà, justificat en que: 
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- La nova ubicació de la a2, suposa una ubicació en continuïtat amb altres parcel·les a2 de 

dimensió, forma i orografia semblants, totalment integrada. 
 

- El canvi a Parc urbà de la peça actual de a2, de quasi 800 m2 i amb massa boscosa, 
suposa un esponjament de l’àmbit de la UA la Servera, amb una millora en m2 de 
superfície i una equidistribució dels Parcs urbans, a més d’un guany en connectivitat amb 
l’entorn, primer amb el terreny qualificat de Verd privat ubicat just enfront, a l’altre façana 
del c/ Salvador Espriu, el qual continua amb terreny qualificat i catalogat de Patrimoni 
històric que conté la Masia de les Feixes, que es prolonga posteriorment amb un altre 
Verd privat, i un altre Parc urbà enfront d’aquest, a l’altre façana de la carretera BV-2421. 

 
- A més, el canvi de qualificació de a2 a Parc urbà d’aquest terreny triangular amb dos 

façanes a vial, evita un possible edifici de planta baixa +1 o +2, encaixat en la part més 
estreta del triangle, i que podria ésser molt visible, suposant també el canvi una millora 
paisatgística per a l’entorn. 

 
*A nivell paisatgístic, el planejament vigent ja havia establert delimitacions de Verd privat de 
parcel·la, només a la franja est nord, faldilla d’un turó de parc urbà, que al limitar la ubicació de 
les edificacions, permeten evitar en certa mesura impactes paisatgístics. La proposta de MPGO 
l’ha revisat mínimament per ajustar la delimitació a la parcel·lació atorgada a l’any 2000, 
coincident amb la realitat consolidada. 
 
*El global de sistemes en sòl urbà s’incrementa en el conjunt de la MPGO, i també a la UA, 
incrementant-se tots ells, excepte la superfície de servei tècnic que es redueix, produïda 
únicament en l’àmbit de la UA. 
 
 

En relació amb l’ajustament del límits de la UA La Servera, amb altres àmbits de sòl urbà. 

 

L’ajustament de la delimitació proposada de la UA La Servera, a l’est, en trams on limita amb el 
sector de la UA5 (avui sòl urbà consolidat), en base a la realitat consolidada de parcel·les i de 
cessions, de les finques registrals matrius d’un i altre àmbit, suposa respecte de la delimitació en 
el planejament vigent, un increment de parc urbà en ambdós àmbits, resolent-se la diguem-ne 
incoherència del límit oest del Pla Parcial de la UA5 aprovat al 2002, que no es va ajustar al límit 
definit pel PGO vigent entre la UA5 i la Severa, eliminant-se ara l’àmbit de parc urbà de ningú, 
que semblava que no era ni de la Servera ni del PP UA5, i resolent-se a favor del determinat pel 
Pla Parcial en quan al parc ubicat a l’est nord, de forma triangular, que sí s’incorpora a la UA la 
Servera, i la resta part a la Servera i la major part a la UA5. 

A l’apartat A.6, s’exposa informació registral relativa a aquest ajustament de límits entre la Ser-
vera i la UA 5.  
 
A l’apartat de balanços de superfícies, s’expliciten algunes consideracions adoptades, per poder 
computar les superfícies, tot i les disfuncions esmentades. El sector UA5 desenvolupat en el seu 
moment mitjançant Pla Parcial aprovat a l’any 2000, (i posteriors Projecte de Compensació i 
d’Urbanització), que en el límit amb la Servera no es va ajustar al PGO vigent, i bàsicament se’n 
va separar en tres trams de parc urbà, al nord oest, i a l’oest amb la Servera, restant aparentment 
tres àmbits de parc urbà en terra de ningú. Mentre que en tres altres trams intermitjos, va envair 
la UA La Servera, en terrenys qualificats de EP i de a2 pel PGO, quan no li corresponia. El límit 
del sector de la UA5 que es reprodueix als plànols de la MPGO, és el del Pla Parcial, únic document 
de tot l’àmbit, posterior al PGO (L’objecte de la Modificació del PP i la Modificació del PGO, del 
2005, fou únicament un reduït àmbit a l’extrem est del sector, en que es va modificar la 
qualificació de Zona industrial a Plurifamiliar aïllat de protecció i un equipament). Veure plànols a 
l’Annex 2, i també Plànol I.2b. A l’apartat de balanços de superfícies, s’expliciten algunes 
consideracions adoptades, per poder computar les superfícies, tot i les disfuncions esmentades. 
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També la proposta ajusta a la realitat consolidada del carrer Salvador Espriu (existent almenys 
des de 1994, veure Ortofoto en Annex 3.b), per errada material no ben reflectida al PGO vigent 
(potser per tenir una base cartogràfica del 1987); realitat consolidada, però, sí ajustada al PGO 
de 1987 (veure Annex 3a) que ja els hi havia atorgat els drets de zona a2, amb façana a l’altre 
cantó del carrer. A l’incorporar l’ajust d’aquest vial, es produeixen unes petites pèrdues de Vp i 
PH, que no són tals al coincidir amb les tanques existents. 

 

En relació a l’ajustament del límit de la UA La Servera amb el sòl no urbanitzable: 

La MPGO es desenvolupa en sòl urbà (SU) excepte petits ajustos amb el sòl no urbanitzable 
(SNU), per la realitat consolidada, que suposen una petita reducció del total de sòl urbà, en favor 
del sòl no urbanitzable, per ajust de la delimitació de la unitat d’actuació resultant a la realitat 
consolidada d’unes parcel·les previstes i la realitat consolidada de sistemes, de xarxa viària i parc 
urbà, d’acord amb les determinacions dels treballs del Projecte de reparcel·lació de l’àmbit.  

Aquests ajustaments es suporten en l’aplicació de l’article 2.10 Precisió i modificació de límits, 
punt 1, de les Normes d’Ordenació Territorial del Pla territorial metropolità de Barcelona que, per 
una part determina que els contorns dels diferents tipus d’espais que componen el sistema d’es-
pais oberts, que el Pla ha definit a escala 1:50.000, han de ser concretats en delimitacions urba-
nístiques pels instruments de planejament urbanístic que defineixen l’ordenació a escales més 
detallades; i si impliquen la introducció d’increments o disminucions de la superfície dels espais 
oberts, ha de seguir criteris d’optimització de les condicions d’ordenació urbanística. En qualsevol 
cas, determina que s’han de justificar les variacions de la forma dels contorns d’acord amb els 
quatre criteris, essent el segon referent als “Ajustos de la delimitació per raons de coherència 
geogràfica i urbana que permetin clarificar els límits del Pla, tot ajustant-los sobre elements re-
coneixedors del territori”, que s’adequa totalment a la present MPGO. 

 
 
Balanç de sistemes i zones. 
 
Els quadres es realitzen amb les dades de superfícies del planejament vigent i de la proposta, 
per parcials de la UA i resta d’àmbits, per classificacions del sòl, i globals, arrodonint les superfícies 
a nombres enters: 
 
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 només s’han considerat les 
superfícies del PP UA5 externes a l’àmbit de la UA la Servera, i als següents quadres s’hi ha posat 
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 UA que es proposa, ajustat al límit proposat de la Servera, s’ha fet un 
apartat i un quadre exprés al final d’aquest apartat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRES DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA VIGENT I PROPOSADA. 
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QUADRE COMPARATIU DE QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES: BALANÇ. 
 
 

 
 
 
 
D’acord amb els tres quadres anteriors, començant per l’àmbit específic de la U.A. de La Servera 
i finalitzant per l’àmbit global de la MPGO, la proposta suposa: 
 
>>En l’ÀMBIT específic de la U.A. LA SERVERA 
 
- 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. 
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BALANÇ SISTEMES / ZONES en l’ÀMBIT específic de la U.A. LA SERVERA 
 
- Un increment dels sistemes (+ 3.664m2) i una reducció de les zones (- 1.222m2). 
 
SISTEMES 
 
- Increment de la superfície de parcs urbans (clau PU) (+ 3.274m2), per la delimitació d’aquests  
ajustada a la realitat consolidada i a les cessions parcials ja efectuades al 1998, que anaven més 
enllà de la delimitació de la Servera en el vigent PGO, però sobretot per l’increment que suposa 
la incorporació a la Servera del parc urbà ubicat a l’est nord, que havia estat exclòs de l’àmbit de 
la UA5 (s/PGO) pel seu Pla Parcial (aprovat 2002) i no inclòs tampoc en el seu Projecte de 
Compensació (any 2003), a més de l’increment pel canvi de qualificació d’una parcel·la ubicada 
al nord est que passa a parc urbà; per contra, ha calgut compensar la reducció (- 304m2) del 
referit parc urbà de l’est nord per l’ajust a la realitat consolidada (existent almenys des de 1994) 
del carrer Salvador Espriu, per errada material no ben reflectida al PGO vigent: Vigent 4.046 m2, 
proposta 7.320 m2. 
- Increment de la superfície d’equipaments públics (Clau EP), de 1.793m2 a 1.922m2, petit 
increment de 129m2. 
- Reducció de la superfície de serveis tècnics (clau ST) (- 917m2), pel canvi del ST vigent (962m2) 
a a2 i PU, i per els tres nous petits ST (45m2). 
- Increment de la vialitat (clau X.V.) (+ 1.228m2), vigent 7.256m2, proposta 8.484m2 per ajust 
als límits de la vialitat consolidada, i increment de l’àmbit de la UA al nord oest. 
- Reducció de la superfície de Passos de serveis (-50m2), vigent 297m2 i proposta 248m2, per 
ajust a la realitat consolidada d’un d’ells, l’eliminació d’un pas per passar a Parc urbà i la 
incorporació d’un altre, abans a2, sota línia de 25KV (MT). 
 
ZONES 
 
- Reducció de la superfície de zona de la UA, a2 (-1.222m2), abans 38.882 m2 i ara 37.660 m2, 
per ajustament a la realitat consolidada. 
 
 
>>En el global de l’ÀMBIT de la MPGO. 
 
- L’àmbit de la MPGO és de 61.317 m2.  
 
- Es redueix l’àmbit del sòl urbà en l’àmbit de la MPGO en -13 m2, que suposa una reducció del -
0,022% en relació a la superfície vigent de sòl urbà de 61.327 m2, essent la proposada de 61.313 
m2. 
 
1. Mentre que el sòl no urbanitzable s’incrementa en el mateix que s’ha reduït el sòl urbà: 13 

m2 en l’àmbit de la MPGO. 
 
BALANÇ SISTEMES / ZONES en l’ÀMBIT de la MPGO. 
 
En sòl urbà:  
 
- Un increment dels sistemes (+ 1.234m2) i una reducció de les zones (- 1.247m2). 
- Un increment (+ 1.128m2) del global de superfície de parcs urbans i d’equipaments. 
 
SISTEMES 
 
- Augment de la superfície de parcs urbans (clau PU) (+ 999m2), essent el vigent de Vigent 
9.297 m2, proposta 10.296 m2. 
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- Petit increment de la superfície d’equipaments públics en sòl urbà (Clau EP) (+129m2), existent 
només dins de la UA La Servera, passant de 1.793m2 a 1.922m2. 
- Reducció de serveis tècnics (clau ST) (-917m2), existent només dins de la UA La Servera. 
- Increment de la vialitat (clau X.V.) (+ 1.034m2), vigent 9.747m2, proposta 10.782 m2, dins 
del sòl urbà, amb increment principal en la UA Servera i reduccions en els altres àmbits. I també 
reducció en - 272 m2 de XV en el sòl no urbanitzable, per l’ajust de la UA la Servera al oest nord 
amb la BV 2421 en SNU. 
- La reducció de superfície de Passos de serveis de la UA (-50m2), no varia en el global de la 
MPGO. 
 
ZONES 
 
- Reducció de la superfície de zona unifamiliar aïllada a2 (-1.157m2), abans 39.140 m2 i ara 
37.983 m2, principalment per l’ajust de límits de zona a la realitat consolidada en la UA, però 
també en part per l’increment de a2 per ajust a la realitat consolidada (existent almenys des de 
1994) del carrer Salvador Espriu, per errada material no ben reflectida al PGO vigent, però sí 
ajustada al PGO de 1987 que ja els hi havia atorgat els drets, i la reducció de a2 a l’àmbit de la 
UA5 avui sòl urbà consolidat, per ajust a la realitat consolidada de la urbanització i fites existents, 
coincident amb l’arxiu digital de l’As Built que inclou els vials i també un parcel·lari, en el límit 
amb la UA pel sud d’aquesta. 
- Petita reducció de la superfície de zona de Verd privat (clau Vp) (-77m2), pel ja referit abans 
ajust a la realitat consolidada del carrer Salvador Espriu, per errada material no ben reflectida al 
PGO vigent. 
- Petita reducció de la superfície de zona Patrimoni històric (clau PH) (-14m2), pel mateix que la 
qualificació anterior. 
 
 
 
>>BALANÇ SISTEMES / ZONES en l’ÀMBIT del sector UA5 
 

 
 
Es fa aquest apartat, d’acord amb l’exposat al principi d’aquest apartat de sistemes i zones. 
 
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). Com s’ha dir anteriorment, 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, com també 
s’ha dit anteriorment, 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), pel que 
realment no està perdent zona. A futur, ja 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. 
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E3.- Balanç de sistemes d’espais lliures i equipaments 
 
QUADRE COMPARATIU DELS SISTEMES D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 
 
Segons el planejament vigent i segons la proposta de MPGO, per a l’àmbit de la UA La Servera, 
en sòl urbà, i per a l’àmbit global de la MPGO: 
 
 

 
 
En l’àmbit de la MPGO es conclou que es produeix: 
 

 En sòl urbà, un increment (+1.128m2) del global de superfície de parcs urbans i 
d’equipaments, amb un increment del parcial de parcs urbans (+999), i també del 
d’equipaments públics (+129m2). 

 
 No hi ha sòls qualificats de sistemes d’espais lliures o d’equipaments en el sòl no 

urbanitzable inclòs en la MPGO.  
 
En l’àmbit específic de la UA La Servera, es conclou que es produeix un increment de la superfície 
global (+ 3.402m2) de parcs urbans i equipaments, amb un increment parcial d’ambdós. 
 
Cal ressaltar que el rati de parc urbà per a cada 100m2 sostre a la UA La Servera quasi es dobla, 
passant del 13,97% el vigent, al 25,9% amb la proposta.  
 
En relació a l’anàlisi específic del sector UA5, es remet a l’apartat just anterior. 
 
 
E4.- Desenvolupament urbanístic sostenible 
 
La proposta consolida un model d’ordenació que, reconeixent la realitat consolidada, preserva el 
sòl amb valors naturals i paisatgístics, i fomenta la utilització racional del territori, adequant els 
usos preexistents, i analitzant els no desenvolupats, emmarcant-se dins un desenvolupament 
urbanístic sostenible que combina les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos.  
 
La resultant és un increment de superfície de parc urbà en relació al planejament vigent, així com 
la preservació del sòl amb valors naturals, a l’haver introduït alguns ajustos, també amb el sòl no 
urbanitzable, així com dos canvis puntuals de qualificació en el sòl urbà, que redunden en una 
millor integració d’una parcel·la, la millora de l’accés a les zones verdes i l’equidistribució en 
l’àmbit de la UA, i la seva connectivitat amb l’entorn. 
 
S’elimina la qualificació del Servei tècnic vigent, i es qualifiquen tres petits Serveis tècnics 
distribuïts, per properes necessitats i reserves futures. 
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E5.- Mobilitat sostenible 
 
Donada la reducció de superfície de zona de l’àmbit de la UA La Servera, la mobilitat té una 
lleugeríssima reducció, i en cap cas increment. 
 
 
E6.- Documentació ambiental i informes sectorials. 
 
D’acord amb l’exposat a l’apartat A.6.- Redacció i tramitació administrativa, la present MPGO 
inclou: 

- Com Annex A, un Document ambiental estratègic, per a l’avaluació ambiental 
estratègica simplificada que es considera li és d’aplicació a la present modificació. El 
contingut del document és el determinat a l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental i per les regles establertes per la disposició addicional 
8a de la Llei 16/20158, de 21 de juliol. 
 

- I com Annex B, un Estudi d’identificació de riscos geològics de la urbanització, les 
conclusions del qual es reflectiran en el DAE. 

 
- I com Annex C, s’han incorporat la Resolució i Informes relatius al tràmit sobre la 

consulta d’avaluació ambiental ordinària simplificada, i que a l’apartat A.6 es 
justifiquen, i s’incorporen a normativa les consideracions determinades d’obligat 
compliment, el que suposa canvis en la MPPGO. 

 
 
E7.- Agenda i avaluació econòmica i financera 
 
D’acord amb l’article 59.1.e del TRLU els plans d’ordenació urbanística municipal, en aquest cas 
la MPGO, han de contenir l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar. Així mateix, la seva memòria, ha de contenir un informe de sostenibilitat 
econòmica, (art. 59.3.d del TRLU) que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en els 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 

E7.1.- Agenda 
 
La MPGO estableix l’ordenació detallada del sòl en l’àmbit de la UA de La Servera i no necessita 
cap altra figura de planejament per a desenvolupar-se. Sí requereix la figura de gestió de Projecte 
de reparcel·lació, per a establir les compensacions necessàries als sòls afectats i fer efectives les 
cessions gratuïtes de sistemes pendents. No obstant això, i tal com s’ha exposat en l’apartat A.1, 
les afectacions s’han detectat i determinat durant el procés de gestió, pel que els documents de 
parcel·lació i urbanització han estat redactats en paral·lel a la present MPGO, i es tramitaran 
també en paral·lel, per la qual cosa no hi haurà cap actuació de planejament i/o gestió pendent 
de desenvolupar, un cop aprovats, inscrit el PR i executades les obres. 
 

E7.2.- Avaluació econòmica i financera 
 
L’estudi econòmic i financer és el document que recull l’avaluació de les despeses de les 
actuacions previstes en el Pla. El cost general d’execució material que comporta la total 
urbanització de la Unitat d’Actuació s’avalua a partir del pressupost del Projecte Unitat d’actuació 
“urbanització” La Servera, Corbera de Llobregat novembre 2021 (signat el 22/12/2021), i de les 
despeses de gestió urbanística concretades en el Projecte de Reparcel·lació maig 2022, pre-lliurat 
al juny d’enguany. 
 
En l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera, hi ha part de les parcel·les que encara no han 
materialitzat el seu aprofitament. I com s’ha dit als apartats anteriors, hi ha serveis amb dèficits, 
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que cal esmenar.  
 

E7.2.1.- Despeses de gestió urbanística. 
 
Les despeses de gestió urbanística (IVA inclòs) són les derivades de l’execució prevista d’obres 
d’urbanització corresponents a la Unitat d’Actuació, per tal d’esmenar els dèficits urbanístics, de 
gestió, com la redacció i inscripció de documents, i altres despeses, que ha determinat el Projecte 
de reparcel·lació, del qual es reprodueix el quadre següent: 
 

 
 
Costos urbanització (IVA inclòs): ( € )  

   

 Obres d'urbanització  1.331.954,00 

Despeses de gestió (Proj. Reparc. )       26.000,00 
Despeses de gestió (Desp. regis-
trals) 

       5.000,00 

Redacció projecte d'urbanització         
(el 80% l'ha subvencionat DIBA) 

       3.600,00 

DO i CSS Urbanització      41.000,00 

Imprevistos i desp. Avançades     125.000,00 

2% Quotes ORGT       25.000,00 

  
Total costos urbanització  1.557.554,00 

 
 
 
E7.2.2.- Valor dels aprofitaments urbanístics. 

 
D'acord amb les valoracions d’un projecte de reparcel·lació en compensació bàsica d’una altra 
urbanització propera al nucli, del que s’està finalitzant la seva redacció i que conté, entre altres, 
parcel·les a2, assimilables a les de La Servera, i del que ja tenen fet l’estudi de valors de mercat 
per a les diferents qualificacions d’unifamiliar aïllada, i en base als quals s'han valorat, en aquell 
àmbit, les diverses indemnitzacions per servituds i per afectacions, i/o la seva participació en les 
despeses, essent el valor per a2 el següent:  
 
 Unifamiliar aïllada   clau a2  64,42 €/m2 sòl 
 
En conseqüència, l’aprofitament urbanístic, amb el planejament vigent i amb el planejament 
proposat és el següent: 

 

 
 
 

E7.2.3.- Viabilitat econòmica de la MPGO. 
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En base a les despeses d’urbanització i gestió urbanística determinades en el document Projecte 
de Reparcel·lació maig 2022 (veure apartat D7.2.1), pendent d’aprovació inicial en paral·lel a la 
present MPGO, i al valor de l’aprofitament urbanístic privat del sector, determinat en l’apartat 
E7.2.2, es conclou que el sector (unitat d’actuació La Servera) resulta viable econòmicament, i 
que la disminució de superfície de zona concretada amb la MPGO, i en conseqüència la disminució 
d’aprofitament és molt petita, concretament d’un -3,14%, considerant-se assumible per la unitat 
d’actuació. 

 
 

 
 
C7.3.- Sostenibilitat econòmica 

 
Tal com s’ha explicitat a l’inici de l’apartat C7, la memòria dels plans d’ordenació urbanística, en 
aquest cas de la MPGO, ha de contenir un informe de sostenibilitat econòmica (art. 59.3.d del 
TRLU) que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en els finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
S’han previst tres escenaris: L’actual, una previsió amb la urbanització recepcionada en un horitzó 
proper de 5 anys i un tercer amb l’horitzó llunyà del 100% d’unifamiliar a2 edificades. 
Els ingressos per IBI i per les tres taxes s’aniran modificant any rere any en funció de les parcel·les 
que es vagin construint. En els dos horitzons futurs s’ha previst la construcció de 1 habitatge a 
l’any. L’estimació actual i les previsions de despesa de tractament i recollida de brossa s’han 
calculat en base a dades disponibles del rati per habitatge, de Corbera. 
 
 
DESPESES 
 
Estimació de despeses actuals: 
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Previsió de despeses en un horitzó proper de 5 anys i en un horitzó llunyà amb el 100% de les 
unifamiliars aïllades a3 edificades: 
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INGRESSOS 
 
 
Estimació d’ingressos actuals: 
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Previsió d’ingressos en un horitzó proper de 5 anys i en un horitzó llunyà amb el 100% de les 
unifamiliars aïllades a3 edificades: 
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BALANÇOS COMPARATIUS 
 
 
A més dels balanços globals propis de cada escenari, concretats en els tres quadres anteriors, a 
continuació s’inclouen uns balanços per conceptes que permet comparar els 3 escenaris: 
 
 

 
 
 
D’acord amb els quadres anteriors es conclou que l’operació és sostenible. 
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E8.- Àmbit subjecte a suspensió de llicències i tramitació de procediments. 
 
L'àmbit subjecte a suspensió de llicències i tramitació de procediments és l’àmbit de la MPGO, 
que essencialment inclou l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera i també algunes franges 
perimetrals del sector veí de la UA 5, i del nucli amb façana a un tram del c/ Salvador Espriu, tal 
com s’indica en el plànol esquemàtic adjunt en perímetre blau, així com en els plànols d’informació 
i proposta, i en el document comprensiu. 
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2.- NORMES URBANÍSTIQUES. 
 
Art. 1 Objecte 
 
Aquestes normes tenen dos objectes: 
 

- Donar compliment a les consideracions de la Resolució dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’emissió 
d’Informe ambiental estratègic de la Modificació puntual (veure apartat a.6 i Annex 
C.1), incorporant-les com a Normativa pròpia de la MPPGO.  
 

- Actualitzar la fitxa normativa núm. 12 corresponent a la UA la Servera, de les NNUU 
del PGO vigent, tant pel que fa a les superfícies, derivades de la present MPPGO, així 
com la informació relativa al canvi de sistema vigent, precisant la data del canvi de 
compensació a cooperació, eliminant referencies a la Junta de Compensació, i concretar 
la informació relativa a la protocol·lització i estat de les cessions. 

 
Art. 2. Àmbit 
 
L’àmbit és el de la UA La Servera, definit en el plànol P2 de la present MPPGO. 
 
Art. 3. Vigència i modificacions 
 
La MPGO tindrà una vigència indefinida des del moment de la seva publicació. Així mateix, quan 
es justifiqui, es podrà modificar qualsevol element, d’acord amb els articles 96 a 1000 del TRLU i 
de l’article 118 del RLU. 
 
Art. 4.  
 
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. 
 
 
Art. 5.  
 
Per tal d’evitar possibles afeccions sobre les comunitats faunístiques que pugui albergar l’àmbit, 
caldrà evitar la realització de podes, tales o desbrossades durant l’època de major sensibilitat per 
a la fauna (de l’1 de març fins a l’1 d’agost), sempre que sigui possible. 
Art. 6.  
 
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. 
 
 
Art. 7.  
 
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.  
 
 
Art. 8.  
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Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica, tot donant compliment als requisits 
establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, 
modificat pel Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre. O per la normativa o legislació que el 
substitueixi. 
 
 
Art. 9 
 
Es modifica, per actualitzar algunes dades, la fitxa normativa núm. 12 de les NNUU del PGO 
vigent, corresponent a la UA la Servera, tant pel que fa a les superfícies, derivades de la present 
MPPGO, informació de la protocol·lització de les cessions, així com en relació al canvi de sistema 
vigent, precisant la data del canvi de compensació a cooperació, i eliminant referencies a la Junta 
de Compensació. 
 
El text vigent és el següent: 
 
 
 
12. UNITAT D'ACTUACIÓ LA SERVERA 
 
- Superfície: 3,85 Ha 
  Vialitat: 0,53 Ha 
  Parc Urbà: 0,38 Ha 
  Equipament: 0,25 Ha 
  Zonificació a2 
 
- Té els terrenys de cessió pactats amb l'Ajuntament. 
 
- Manca protocolització, que s'haurà de fer en el termini de dos anys. 
 
- Actuació per cooperació.  
 
- La Junta de Compensació efectuarà un projecte d'urbanització en el termini de 2 anys des 
de la publicació de l'aprovació definitiva del Pla revisat, i efectuarà les obres d'urbanització 
en el termini de quatre anys des de la mateixa data. 
 
- Una vegada lliurades les obres a l'Ajuntament, s'hauran de constituir en Entitat Urbanística 
de Conservació. 
 
- S'assenyala una franja de protecció d'incendis al llarg del perímetre de la urbanització. 
 
 
 
I amb la modificació, la fitxa 12 queda de la següent manera  (seguint el criteri del TrNNUU 2005, 
es posen en negreta els canvis introduïts): 
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12. UNITAT D'ACTUACIÓ LA SERVERA 
 
Amb la tramitació d’una modificació puntual de planejament de l’àmbit, les superfícies 
són les següents: 
 
- Superfície:   5,568 Ha 
  Vialitat:    0,848 Ha 
  Parc Urbà:   0,732 Ha 
  Equipament:   0,192 Ha 
  Zonificació a2:  3,766 Ha 
 
- Té els terrenys de cessió pactats amb l'Ajuntament.  
 
- Manca protocolització, que s'haurà de fer en el termini de dos anys. (El 22.04.1998 es va 
formalitzar escriptura de cessions obligatòries i gratuïtes per part del promotor 
majoritari en favor de l’Ajuntament, amb plànol incorporat a l’escriptura. Consta 
inscrita en el Registre de la propietat el 23.01.2014. Resten pendents de formalitzar 
algunes cessions.) 
 
- Actuació per cooperació. El 13.03.2001 es va aprovar per Comissió de Govern el canvi 
de sistema de la UA La Servera de compensació a cooperació, no havent-se presentat 
al·legacions. 
 
- S’efectuarà un projecte d'urbanització en el termini de 2 anys des de la publicació de 
l'aprovació definitiva del Pla revisat, i efectuarà les obres d'urbanització en el termini de 
quatre anys des de la mateixa data. 
 
- Una vegada lliurades les obres a l'Ajuntament, s'hauran de constituir en Entitat Urbanística 
de Conservació. 
 
- S'assenyala una franja de protecció d'incendis al llarg del perímetre de la urbanització. 
 
 
 


		2022-07-07T15:02:39+0200
	Gemma Rosa Badia Muns - DNI 38072676V (SIG)




