
Desembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE CORBERA DE 

LLOBREGAT, A L’ÀMBIT DE LA UA DE LA SERVERA, 

I AJUST DEL LÍMIT AMB LA UA 5 AMPLIACIÓ DEL NUCLI 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèdits 
 

 

 

 

 

 

Promotor: 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Carrer de la Pau, 5 

Corbera de Llobregat  

 
 

 

 

Equip redactor: 

Gemma-Rosa Badia Muns 

Arquitecta municipal 
 

 

 

 

Document Ambiental Estratègic: 

Enric de Bargas i Sellarés – Col·legiat núm. 551 

Carles E. Casabona Ferré - Col·legiat núm. 522 

Traça, Estudi de Serveis Ambientals SCP 

Passatge de Sant Benet, núm. 3 baixos Barcelona 

93.268.09.02 www.traça.cat 

 

 
  



4 

 

 



 

 

 
CONTINGUT 

 

El present DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació i normativa aplicable 

 

El present document ambiental estratègic (DAE) té com a objecte l’estudi i anàlisi del possible impacte de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat, a l’àmbit de la UA DE LA SERVERA,i ajust límit de la UA 5 
Ampliació del nucli (Pla Parcial) amb la UA Servera, i esdevé la sol·licitud del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica 
Simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part de l’òrgan ambiental. 

Aquest informe s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, d’acord amb les directives 
europees, estatals i catalanes. 

 

Amb la tramitació d’un Avanç de MPGO d’una altra urbanització de Corbera de Llobregat, l’Òrgan ambiental del 
Departament d’Accció Climàtica, Alimentació i  Agenda rural (en endavant OTAA) va requerir disposar de Document 
Ambiental Estratègic (DAE), per a l’avaluació ambiental estratègica simplificada que es considerava li era d’aplicació, 
d’acord amb l’apartat 6b de la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. Amb la posterior emissió de 
l’Informe ambiental estratègic per part de la OTAA, es va requerir Estudi d’identificació de riscos geològics de l’àmbit, 
d’acord amb informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant ICGC). 

 

Per paral·lelisme, i d’acord amb consultes prèvies a ambdós organismes, OTAABA i ICGC, l’Ajuntament ha contractat la 
redacció del corresponent Document Ambiental Estratègic i també de l’Estudi d’identificació de riscos geològics de la 
urbanització, les conclusions del qual es reflecteixen en aquest DAE.  

Ambdós documents s’incorporen com annex al Avanç de MPGO, a l’àmbit de la UA DE LA SERVERA,i ajust límit de la UA 5 
Ampliació del nucli (Pla Parcial) amb la UA Servera. 

 

La disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, conté les Regles 
aplicables fins que la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013. Segons aquesta disposició (apartat 6.b), són objecte 
d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que constitueixen variacions 
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixen diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.  

 

L'Avaluació Ambiental Estratègica simplificada, es regula pels articles 29 a 32 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d'Avaluació Ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre. Així doncs, és al contingut de l’article 29 
d’aquesta llei al que s’adapta el contingut d’aquest DAE. 

“Article 29. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada 

1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu, 
juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, 
acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent: 

a) Els objectius de la planificació. 
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables. 
c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o programa en l’àmbit territorial afectat. 
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi 
ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic. 
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.” 
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L’objectiu del DAE, en base a la normativa que regula aquesta figura i al marc legal urbanístic que el fa preceptiu en aquest 
cas, és determinar aquelles característiques de major rellevància dins el municipi i l’àmbit d’actuació per tal que l’òrgan 
ambiental competent, en aquest cas, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (en endavant, OTAA) de Barcelona, 
emeti l’informe ambiental estratègic que determinarà la compatibilitat ambiental del pla i en cas positiu, els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables. 

 

Aquest DAE inclou una descripció dels principals valors naturals de la zona, així com aspectes de mesures ambientals i 
criteris de sostenibilitat per tenir en compte en la present Modificació Puntual i avalua l’impacte ambiental de la mateixa. A 
més, si és necessari, incorporarà altres vessants, com són propostes ambientals o de gestió per aquells aspectes que sigui 
convenient, per tal que el desenvolupament de la Modificació Puntual i del territori objecte d’estudi sigui el més integrat 
possible en el medi natural de l’entorn, amb un impacte mínim i compatible amb l'entorn. 

Conseqüentment, les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es tramita la modificació 
puntual i el seu procediment d’avaluació ambiental, tenim les següents: 

- Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes 
de determinats plans i programes al medi ambient, transposada per l’Estat Espanyol amb la Ley 9/2006. 

- Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  

- Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.  

- Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa 
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2. ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I DE LES SEVES ALTERNATIVES 

2.1. Objectius del planejament territorial i urbanístic vigent 

2.1.1. Plans supramunicipals 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

En data 20 d’abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). En el seu àmbit inclou entre altres la comarca del Baix Llobregat, on s’ubica el municipi de Corbera de Llobregat. 
Per tant, l’àmbit de la present Modificació Puntual està condicionat i sotmès a les determinacions que el PTMB planteja. 

Imatge 1. Espais d'oberts, proposta amb planejament. PTMB a Corbera de Llobregat  

 
Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

Pel que fa al sistema d’assentaments al nucli urbà de Corbera de Llobregat se li reconeix una categoria de subcentre d’un 
continu urbà (de 10.000 a 40.000 hab.) amb connexió directa a altres municipis 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 
urbanitzacions de Cervelló limítrofs amb el nucli, conjuntament amb la Palma de Cervelló i la urbanització Fontpineda de 
Pallejà. 

 

Corbera de Llobregat 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 compleció del teixit, tant a l’est com a l’oest. 

 

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 urbanitzacions de Cervelló limítrofs amb el nucli, conjuntament amb la Palma de Cervelló i 
la urbanització Fontpineda de Pallejà.  
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Corbera de Llobregat 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 compleció 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 envoltada 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 

La UA La Servera, el PTMB l’inclou en l’àrea especialitzada residencial a reestructurar, 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. 

 

Catàleg del Paisatge de la regió metropolitana de Barcelona 

L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’empren els treballs realitzat per a 
l’elaboració del Catàleg del Paisatge de la Regió metroopolitana de Barcelona, aprovat definitivament el 11 de desembre de 
2014. 

 

D’acord amb les determinacions d’aquest Catàleg el municipi de Corbera de Llobregat es situa dintre la unitat paisatgística 
de les Muntanyes de l’Ordal.  

 

2.1.2. Plans municipals 

Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat 

El planejament vigent al municipi és la revisió del Pla General d’ordenació de Corbera de Llobregat, aprovada definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 15 de juliol de 1998. Amb el PGO de 1987, tal i com s’explicita en 
la seva memòria, després de molt ponderar, es va pendre la decisió de reconèixer la realitat de les urbanitzacions de baixa 
densitat dispersa existents, 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 aconseguit la cessió de sistemes de 
les urbanitzacions més grans mitjançant escriptura pública de promotors. El planejament vigent va mantenir aquest cirteri 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. 

 

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, l’any 2005, va acordar donar conformitat al text refós de les normes urbanístiques 
del Pla general d’ordenació de Corbera de Llobregat. 
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Imatge 2. Planejament vigent a l’àmbit de la UA La Servera 

 
Font: Plànol I.2.b de la memòria urbanística de la Modificació Puntual 

 

2.2. Proposta de Modificació Puntual 

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 les següents 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: 

a. 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,  
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b. 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 ella recentment, el que ha fet reajustar el límit dels Parcs urbans 
cedits. 

 

 També es produeixen ajustaments de límits amb àmbits veïns:  

o Amb el sector “UA5 ampliació del nucli”, sòl urbà consolidat de fa anys, però desenvolupat en el seu moment 
mitjançant Pla Parcial aprovat a l’any 2000, (i posteriors Projecte de Reparcel·lació i d’Urbanització), que en el 
límit amb la Servera no es va ajustar al PGO vigent, i bàsicament se’n va separar en dos trams de parc urbà, al 
nord est i al sud est, restant aparentment en terra de ningú.  

 

A l’estudiar-se des de la Servera 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 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.  

 

o 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. 

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, i coincident amb la realitat consolidada. 

 

2. 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 Camí 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 (1) hi transita un camí històric, de Corbera a Vallirana, i l’altre 
(1bis) té a sobre una línia elèctrica (MT). 

El pas (1bis) 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 per parc urbà, fins al carrer de la Servera, únic accés a vial. 

Aquesta qualificació de Parc urbà, permet compensar la reducció de Parc urbà del punt 1 anterior, en quantitat i també 
en qualitat, al tenir topografies suaus, molt semblants. 

Aquesta qualificació de Parc urbà, permet compensar la reducció de Parc urbà del punt 1 anterior, en quantitat i també 
en qualitat, al tenir orografies suaus, molt semblants en qualitat. 
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4. Plantejar el canvi puntual de la qualificació de Servei tècnic d’un terreny municipal 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 de la 
vialitat, de forma triangular, afectada de MT en la part més ample i amb topografia acusada, passi a parc urbà.  

Aquest canvi permet compensar la reducció de parc urbà produïda al resoldre l’errada material del PGO, per no haver-se 
ajustat a la realitat consolidada anterior a ell de l’obertura del c/ Salvador Espriu de topografia similar (esmena d’errada 
material EM3), a més de disposar d’una petita reserva de Servei tècnic, proper a l’altra línia de MT. 

 

6. Plantejar el canvi puntual de qualificació, per a diversos 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, a més 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 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. 

 

2.2.1. Síntesi de les alternatives considerades 

Per les característiques de la MPGO, consistent en l’ajustament de límits del planejament a la realitat consolidada, i en base 
als objectius descrits anteriorment, l’estudi d’alternatives planteja les següents Alternatives: 

 

ALTERNATIVA 0,  
de planejament vigent, Plànols I.2.a i I.2.b. de la memòria urbanística de la MpPGO. En el segon plànol 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. 
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Imatge 3. Ordenació Alternativa 0 

 
Font: Plànol I.2.b de la memòria urbanística de la Modificació Puntual 

 

ALTERNATIVA 1, 
L’ordenació proposada es basa en els canvis necessaris respecte l’alternativa 0, segons els que s’indica en el plànol 
esquemàtic i les següent explicacions 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 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/ Camí 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. 
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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 Camí antic de 
Sant Ponç, i que passa a tenir una qualificació que el reconeix i preserva. 

Imatge 4. Imatge aèria del Pas 1 bis. Ua La servera 

 
Font: Memòria urbanística de la Modificació Puntual 

Imatge 5. Plànol esquemàtic. Alternativa 1 

 
Font: Memòria urbanística de la Modificació Puntual 

 



DOCUMENT  AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 
Mp PGO Corbera de Llobregat – UA de La Servera i ajust del límit amb la UA5 Ampliació del Nucli 

16 

ALTERNATIVES 2A i 2B. 
 Els canvis de qualificació de les ALTERNATIVES 2A i 2B, puntuals i concrets, s’ubiquen en color vermell en el en el plànol 
esquemàtic següent,  

 

Imatge 6. Plànol esquemàtic. Alternativa 2A i 2B 

 
Font: Memòria urbanística de la Modificació Puntual 

 
ALTERNATIVA 2A (Plànol P.2.2, memòria Urbanística de la Mp), 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 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, just ara 
redactat: 
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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 (Plànol P.2.2), també afegeix a l’Alternativa 1, dos altres canvis puntuals de qualificació, compatibles amb 
els de l’Alternativa 2A: 

 

4.- Un Servei tècnic de força 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/ Camí 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, 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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2.3. Objectius ambientals de la Modificació Puntual 

2.3.1. Objectius de protecció mediambiental predeterminats 

En aquest apartat es recullen els objectius de protecció mediambientals fixats a l’àmbit internacional, comunitari europeu, 
estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb la redacció de la MpPGO. També s’inclouen les directrius i obligacions 
jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes per plans de rang superior 

 

Es considera necessari recollir en aquest punt i inciar-lo amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal 
de considerar-los i desenvolupar els objectius específics per el present planejament, en base aquestes premisses dels ODS. 

Els ODS, es desenvolupen a partir dels principals resultats de la Conferència de Rio+20, per tal d’adoptar-los i desenvolupar-
los en l’horitzó 2030. Aquells que tenen una relació més directa amb les qüestions ambientals emmarcades en l’Avaluació 
ambiental estratègica, s’especifiquen els objectius principals que s’han d’assolir 

 Objectiu ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats 

 Objectiu ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones 

 Objectiu ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones 

 Objectiu ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació 

 Objectiu ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles 

 Objectiu ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

 Objectiu ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest 

 

Existeix normativa sectorial ambiental que pot tenir incidència en el territori  i la MpPGO que es tramita, els àmbits 
analitzats són: 

 Biodiversitat 

 Sòls 

 Aigua 

 Ambient atmosfèric 

 Canvi climàtic 

 Paisatge 

 Connectivitat 

 Mobilitat 

 

Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb la MpPGO objecte d’estudi:  

1. Canvi climàtic 

Pla de l'energia i el canvi climàtic 2012-2020 

- Introduir millores en l'eficiència energètica 

- Foment de la mobilitat sostenible 

- Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les 
causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius 

2. Aigua 

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 23 d’octubre de 2000. 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya 

- Promoure un ús sostenible de l'aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles. 

3. Ambient atmosfèric 

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu 

i el Consell de 21 de maig de 2008. 

Directiva 2015/1480/CE de la Comissió, que modifica 
la Directiva anterior 

- Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i 
pel medi ambient de la contaminació de l’aire. 

- Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar-la en els 
altres casos. 
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4. Biodiversitat 

Estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya 2030 

- Integrar els condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de 
la biodiversitat en la planificació territorial i el planejament 
urbanístic. 

5. Sòls 

Directiva (COM(2006)232) per la que s‘estableix un 
marc per a la protecció dels sòls de la Unió Europea 

- Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió,desertificació, 
pèrdua de matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, 
reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i 
esllavissament. 

- Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

- Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb 
l’erosió, les inundacions i l’esllavissament de terres. 

6. Paisatge 

Conveni europeu del paisatge. 

Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. 

- Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o 
preservar-lo. 

- Integrar el paisatge en les polítiques de planificació 

- Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges 
seminaturals. 

7. Connectivitat 

Bases per les directrius de connectivitat ecològica de 
Catalunya (DMAH 2006). 

Estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya 2030 

- Protecció dels components del medi natural que permeten en 
manteniment de la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels 
ecosistemes a escala local tant els que estan definits de valor 
natural per la planificació sectorial i territorial com els que no. 

8. Mobilitat sostenible 

Llei 9/2003 de la mobilitat. 

- Fomentar la mobilitat sostenible. 

- Promoció del transport públic i altres sistemes que permetin 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

 

2.3.2. Objectius i criteris ambiental fixats per a l’avaluació del pla  

A continuació s’exposen els principis, objectius i criteris ambientals adoptats per l’esperit que regeix la modificació puntual 
del PGO de Corbera de Llobregat, en el context d’un desenvolupament urbanístic sostenible del mateix, així com el Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona que afecta a l’àmbit d’estudi. La integració d’aquests principis, objectius i criteris per 
part de la documentació urbanística, i la seva consideració des de l'inici del procés de planejament, és clau per a garantir la 
implementació de mesures efectives en pro de la sostenibilitat en el context urbanístic i de planejament proposat. 

Els principis, objectius i criteris que s’exposen a continuació es fonamenten en el convenciment de l’equip tècnic redactor 
de la Modificació Puntual, el contingut i disposicions de la normativa de planificació urbanístic i territorial, i les disposicions 
normatives vigents (municipals, autonòmiques, estatals i europees- de caràcter ambiental amb incidència sobre l’urbanisme 
i el planejament). 

Així doncs, en aquest apartat s’aporta un llistat d’aquests principals objectius ambientals amb l’esperit de garantitzar els 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Els àmbits sobre els quals es defineixen els principis, objectius i criteris ambientals a tenir en compte en el planejament de 
l’àmbit d’estudi són els 4 següents: 

 Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals 

 Cicle de l'aigua 

 Residus, energia, ambient atmosfèric 

 Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural 
 

A- Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals 

 Concentració dels usos residencials de la Urbanització de la Servera, sense dispersió pel territori.  

 Consideració dels riscos ambientals existents en l’àmbit d’estudi, especialment els riscos associats al risc 
d’incendi forestal, i els riscos en l’àmbit geològic. 

Per tal de complir amb els ODS: 

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest 
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ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

 

B- Cicle de l’aigua 

 Garantir la disponibilitat d’aigua i d’altres recursos necessaris per al desenvolupament sostenible dels sectors 
i activitats. 

 Garantir la protecció i la utilització sostenible dels recursos hídrics del subsòl i superficials. 

 Garantir l’òptim tractament i depuració de les aigües residuals generades en l’àmbit d’estudi. 

Per tal de complir amb els ODS: 

ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones 
 

 

C- Residus, energia i ambient atmosfèric 

 Aprofitament d’energia a partir de fonts renovables i implementar mesures d’eficiència energètica. 

 Reduir la contaminació lumínica i acústica. 

 Afavorir una gestió sostenible dels residus 

Per tal de complir amb els ODS: 

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats 

ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones 
 

 

D- Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural 

 Potenciar la conservació d’elements d’interès natural, especialment els HIC. 

 Afavorir la successió vegetal cap a comunitats d’interès com els alzinars. 

 Aconseguir la millor integració paisatgística possible de l’àmbit d’estudi. 

 Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals. 

Per tal de complir amb els ODS: 

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest 
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3. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants 

3.1.1. Àmbit territorial 

El municipi de Corbera de Llobregat, situat a 25 km de Barcelona, dins la comarca del Baix Llobregat, i al marge dret 
del riu Llobregat, té una superfície de 18,30 km2 i s’estén des del Puig de les Agulles i la creu de l’Aragall fins al riu 
Llobregat, on desguassa la riera de Corbera. 

Limita a nord amb Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes, a l’oest amb Gelida, al sud amb Cervelló i la Palma 
de Cervelló, al sud-est amb Pallejà i al nord amb el muncicipi de Castellbisbal mitjançant el riu Llobregat. 

 

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 Unitat 
d’Actuació núm. 5, ampliació del nucli urbà, en endavant UA5). 

Imatge 7. Situació de l'àmbit de la Modificació Puntual 

 
Font: ICGC 

 

El terme municipal comprèn tota la vall de la riera de Corbera i la capçalera de la riera de Rafamans. Es tracta d’un 
territori amb una orografia molt accidentada que forma part de la banda més oriental del massís del Garraf-Ordal. 
Així, mentre el sector est del terme municipal limita amb la vall del Llobregat, el sector central i més occidental 
presenta un relleu més accentuat i muntanyós, situant-se el punt més alt del municipi al Puig de les Agulles, a 653 m 
d’altitud. 

 

Tot i que la orografia del municipi dificulta l’existència d’infraestructures de transport, les necessitats de mobilitat 
que ha generat la dispersió territorial han fet que es desenvolupi una xarxa viària bastant rellevant. Gran número 
d’urbanitzacions, no obstant, presenten dèficits de connectivitat. 
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L’accés bàsic a Corbera de Llobregatel constitueix la BV-2421 que, des del sud-est (per on connecta amb les autovies 
B-24 i A-2, despés de passar per la Palma de Cervelló), creua el municipi cap al nord-oest seguint la carretera BV-
2425, connecta amb Gelida. La carretera de Sant Andreu de la Barca permet aribar, a través d’aquest municipi, a 
enllaçar amb l’A-2 i l’AP-7. 

 

Població 

L’any 2018 el municipi de Corbera de Llobregat té una població de 14.882 habitants, amb una densitat de 808,4 
hab/km2. La població censada a Corbera des de l'any 1998, ha experimentat un fort creixent dels poc més de 8.000 
habitants l’any 1998, als 14.882 de l’any 2020, que suposa la xifra més elevada d’aquest període. 

 

Imatge 8. Padró municipal d’habitants a Corbera. Xifres oficials. Per sexe. 1998 - 2020 

 
Font: Idescat.cat 

 

3.1.2. Medi Físic 

Geologia 

L'estudi d'identificació de riscos geològics que acompanya la Modificació Puntual efectua una descripció detallada 
de l'àmbit geològic.  

En aquest s’indica que La zona d’estudi forma part de la serralada Prelitoral Catalana, concretament del bloc del 
Garraf prop del seu límit oriental. Aquest és un gran bloc elevat que al sector proper al riu Llobregat està dominat 
pels relleus alts modelats en roques paleozoiques o triàsiques. 

Està afectat per nombroses falles majors de direcció NW-SE paralꞏleles a la falla del Llobregat o de direcció SW-NE 
paralꞏleles al sistema de falles que limita la serralada Prelitoral amb la depressió del Penedès. 

Entre aquestes falles destaquen les que delimiten l’anomenada fossa tectònica o Graben de Corbera de Llobregat – 
Sant Andreu de la Barca de direcció SW-NE que condiciona la vall de la riera de Corbera (figura 2). Aquesta fossa té 
una llargada d’uns 7 km des del sud-oest de Corbera fins prop del riu Llobregat i una amplada mitjana de poc més 
d’uns 500 metres. La fossa limita pel NW amb un sistema de falles normals de cabussament fort cap el SE i limita pel 
SE amb altres falles normals del mateix sistema de cabussament també fort però orientat cap el NW. 

Al bloc enlairat del NW de la fossa hi afloren roques paleozoiques del Cambroordovicià i del Silurià amb recobriment 
del Triàsic a la zona de la Servera (uniat Tgb). Al bloc enlairat del SE de la fossa hi ha un relleu alt monoclinal de 
cabussament regional cap a l’oest modelat en roques triàsiques del Buntsandstein i del Muschelkalk disposades 
discordantment sobre el Paleozoic que aflora a Pallejà i a Cervelló. La fossa està reblerta per dipòsits de gènesi 
continental d’unes poques desenes de metres de gruix del Miocè (unitat NMBcgl) i del Quaternari disposats 
discordantment sobre el Keuper (unitat Tk). 
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Imatge 9. Mapa Geològic. 

 
Font:  ICGC. 

Cenozoic 

Quaternari 

QPHfv Graves, llims i sorres. Alternança de nivells prims de graves, llims i sorres de fons de vall. El grau de 
cimentació o de consolidació és baix. Són dipòsits de fons de vall. L’edat és Quaternari. 

QPHt Graves, argiles, llims i sorres. Graves amb matriu de llims i argiles sorrenques. Són dipòsits de vessant . L’edat 
és Quaternari. 

QPHeg Argiles, llims i graves. Acumulacions caòtiques dominades per les argiles i els llims sorrencs amb abundants 
graves i blocs heteromètrics. Són dipòsits de vessant que inclouen masses esllavissades molt antigues que ja no 
tenen expressió morfològica procedents de zones de sortida modelada en materials plàstics del Triàsic. L’edat és 
Quaternari. 

QPt3 Graves i llims. Al tram basal dominen les graves amb matriu sorrenca o llimosa que en direcció al sostre 
augmenten progressivament la proporció de llims. Al tram superior es disposa un nivell de llims sorrencs de gruix 
mètric. Les graves són poc a moderadament cimentades i els llims lleugerament consolidats. Formen un dipòsit 
continu amb morfologia de Terrassa a la riera de Rafamans. L’edat és Plistocè. 

QPt4 Graves i llims. Graves amb matriu sorrenca o llimosa que en direcció al sostre augmenten progressivament la 
proporció de llims. Al tram superior es disposa un nivell de llims sorrencs de gruix mètric. Les graves són poc a 
moderadament cimentades i els llims lleugerament consolidats. Formen dipòsits amb morfologia de terrassa alta 
amb glacis laterals associats als dos marges de la riera de Rafamans. L’edat és Plistocè 

 

Miocè 

NMBcgl. Conglomerats, lutites i gresos. Conglomerats disposats en nivells lenticulars de base erosiva i tendència 
granodecreixent que inclouen algunes intercalacions de gresos lutites. Els conglomerats són de fàbrica suportada 
pels clastes i grau de cimentació moderat a baix. Els gresos i les lutites es limiten a nivellets de pocs decímetres de 
gruix situats al sostre dels de cossos de conglomerats. A l’àmbit d’estudi la unitat es disposa discordantment sobre 
el Triàsic de les unitats Tgc i Tk i té una potencia d’unes poques desenes de metres. L’edat és Burdigalià (Miocè). 
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Mesozoic 

Triàsic 

Tk Guixos, lutites i gresos. La unitat està formada per una alternança de nivells de gruix mètric de lutites, guixos i 
margocalcàries. Inclou trams d’algunes desenes de meres de potència dominats pels guixos com el que aflora a les 
antigues pedreres del sud del carrer Santiago Rusiñol. Són guixos laminats enterolítics amb abundants 
intercalacions primes de lutites grises i algunes de margocalcàries pulvurulentes. Correspon a la fàcies Keuper. 
L’edat és Triàsic superior. 

Tm1 Calcàries, bretxes i margocalcàries. Calcàries massives o laminades amb bretxes intraformacionals i algunes 
margocalcàries. Es disposen en paquets de gruix d’ordre mètric a decamètric separats per juntes seques o per 
nivells milꞏlimètrics de lutites. El grau de consolidació és molt elevat. Correspon a la fàcies Muschelkalk inferior. 
L’edat és Triàsic mitjà.  

Tgb Gresos i lutites. Alternança de nivells de gresos i de lutites vermelles amb algunes intercalacions de 
conglomerats. A l’àmbit d’estudi aflora el tram proper a la base de la unitat que està dominat pels gresos de gra 
mitjà a groller molt ben cimentats amb algunes intercalacions de trams de pocs metres de gruix de lutites vermelles. 
Correspon a la fàcies Buntsandstein. L’edat és Triàsic inferior. 

Tcb Conglomerats i gresos. Nivells lenticulars de conglomerats massius amb base erosiva i intercalacions de gresos i 
lutites vermelles. El grau de cimentació és moderat a fort. Correspon al tram groller de la base de la fàcies 
Buntsandstein. L’edat és Triàsic inferior. 

 

Relleu 

Una anàlisi dels pendents de Corbera mostra que més del 65% de la superfície del terme municipal té pendents 
superiors al 20%, que és el límit que la legislació urbanística estableix per a poder urbanitzar. 

 

A continuació es mostra una figura amb els pendents de l’àmbit de la Servera. Com es pot observar en aquesta 
imatge, gran part de la urbanització presenta pendents superior al 20%, però cal recordar que es tracta d’una zona 
de sòl urbà molt consolidada, amb un 61,7% de parcel·les consolidades. 

 

Imatge 10. Zones de pendent superiors al 20% en l’àmbit de la Servera i el seu entorn 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICGC. 
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Factors climàtics 

El clima de les Muntanyes d’Ordal és plenament mediterrani, tot i que presenta unes característiques relativament 
distintives respecte a les unitats de l’entorn. Així, les precipitacions mitjanes anuals en determinades zones de 
l’interior de les muntanyes superen els 700 mm, cosa que situa la unitat per sobre de la isohieta que s’empra 
convencionalment per distingir la Catalunya humida de la Catalunya seca; es tracta, en definitiva, d’un clima 
mediterrani subhumit. 

D’altra banda, la configuració de les serralades condiciona una certa tendència a la continentalitat del clima de la 
zona i dóna lloc a unes temperatures més fredes, amb mitjanes anuals entre els 12 i els 13ºC, que a la serralada 
Litoral no es repeteixen fins al Montnegre i que són més pròpies de la serralada Prelitoral i de l’interior de 
Catalunya. Tot i que no hi ha dades precises, s’observa una certa ocurrència de nevades, aproximadament una per 
any, sobretot a la part nord de les Muntanyes d’Ordal (entorn de la creu de l’Aragall). 

El municipi de Corbera de Llobregat es troba doncs en una regió de clima Subhumit, en funció de l’índex hídric 
anual, o índex de Thornthwaite. Aquest índex defineix 9 tipus de clima i el subhumit és el tercer més sec dels vuit 
que es troben representats a Catalunya 

La mitjana anual de les temperatures és de 12–13ºC, amb hiverns freds (mínims de gener) i estius amb 
temperatures màximes al juliol i agost. Les precipitacions presenten la forta irregularitat típica de la mediterrània i 
oscil·len entre els 650 i 700 mm, mínim al període estival i màxim de tardor i primavera  

 

Atmosfera 

El municipi de Corbera de Llobregat es troba situat en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA 2) del Vallès–Baix Llobregat, 
que inclou el nord de la comarca del Baix Llobregat, la pràctica totalitat de la comarca del Vallès Occidental i el sud-
oest de la comarca del Vallès Oriental. A efectes d’avaluar la qualitat de l’aire, el 70% representen àrees urbanes 
amb una elevada densitat de població i elevada ocupació del sòl tant per edificacions com per infraestructures. 

Es presenta com una plana interior limitada al nord pel Montseny i al sud pel Massís del Garraf-Ordal. Es connecta 
amb el litoral a través dels congosts dels rius Besòs i Llobregat. Pel que fa a les condicions de dispersió, el règim de 
brises es veu pertorbat per la Serralada Litoral (Serra de Collserola, El Montnegre-Corredor, la Conreria,…). 

Els focus principals d’emissió de contaminants atmosfèrics són les activitats domèstiques i el trànsit rodat. Hi ha 
focus industrials, del tipus B i C concentrats en el 80% de la zona. 

 

En l’informe de l’any 2017 (http://www.qualitatdelaire.cat/) respecte a l’estat de la qualitat de l’aire de la zona, es 
desprèn que: 

"A la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès – Baix Llobregat, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de 
sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el 
benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu establerts 
a la legislació. 

Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2017 no s'ha superat el llindar d'informació horari a la població en cap punt 
de mesurament i no hi ha hagut cap superació del llindar d'alerta. Tampoc s’ha produït cap superació del valor 
objectiu per a la protecció de la salut humana, ni del valor objectiu per a la protecció de la vegetació. 

Finalment, en compliment del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, s'ha 
portat a terme una campanya de mesures de precursors de l'ozó troposfèric al punt de mesurament de Rubí (Ca 
n'Oriol). 

En relació amb el diòxid de nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a 2 punts de mesurament dels 12 que hi ha en 
aquesta zona, fet que representa el 17% del total d’estacions. Els punts de mesurament on s'han detectat les 
superacions són Sant Andreu de la Barca i Mollet del Vallès. 

D’altra banda, s’ha complert l’objectiu de qualitat de l’aire horari (la normativa permet superar el valor límit de 200 
µg/m3 fins a 18 ocasions en un any). Les superacions puntuals del valor límit horari de 200 µg/m3 que s’han produït 
en aquesta zona han estat dues: una en un punt de trànsit i l’altra en un punt on s’estaven fent unes obres al 
voltant de l’estació. 

Per tal de restablir els nivells de qualitat de l'aire en relació amb el diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres, el Govern de la Generalitat ha redactat el “Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
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de l'aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020”, en què s'inclouen mesures que 
impulsen, incentiven i afavoreixen una nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballa conjuntament i de 
manera coordinada amb els agents responsables d'executar les mesures. 

D’altra banda, el 6 de març de 2017 es va aprovar l’acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la 
Conurbació de Barcelona. L’acord polític és el marc d’actuació establert per les diferents administracions implicades 
(Estat, Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i els diferents ajuntaments afectats) que ha de permetre 
definir un nou model de mobilitat sostenible, desenvolupant les accions i mesures del “Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020” i que tenen com a objectiu principal la millora de la qualitat de l’aire, 
actuant en quatre línies estratègiques: 

 La renovació del parc de vehicles. 

 La identificació dels vehicles. 

 La gestió de la mobilitat. 

 La restricció amb alternatives.” 

 

A continuació es presentes 2 mapes d'avaluació de la qualitat de l'aire en el medi atmosfèric sobre les mitjanes 
anuals de NO2 i PM10. S'ha elaborat com a mitjana aritmètica dels mapes de diagnosi de la mitjana anual de NO2 i 
PM10 dels darrers anys disponibles (2013-2016).  

 

Imatge 11. Avaluació de la qualitat de l’aire per NO2 anual. Entorn de la MpPGO . 

Font. Hipermapa. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
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Imatge 12. Avaluació de la qualitat de l’aire per PM10 anual. Entorn de la MpPGO.

 
Font. Hipermapa. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

 

S’observa que per aquests dos paràmetres analitzats (NO2 i PM10) es situen en la franja baixa- mitja dels valors. 

 

Tenint en compte els informes de qualitat de l'aire i les dimensions del pla i el seu objectiu, es pot concloure que la 
zona no presenta, a priori, factors que limitin el desenvolupament de les activitats, pel que fa a l’avaluació de la 
qualitat atmosfèrica, pel risc per a les persones i el mateix pla no alterarà la qualitat atmosfèrica de l'indret.  

 

Canvi climàtic 

Segons el document “Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques 
regionalitzades a 1 km de resolució espacial (1971-2050)” Del Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi de 
Corbera del Llobregat es localitza a la zona geogràfica litoral i prelitoral 

En aquest document citat, es realitzen les projeccions per a Catalunya entre es anys 2021 i 2050 i són les que es 
prendran de referència en aquest apartat per tal d’analitzar la vulnerabilitat del Municipi i del present planejament 
davant el canvi climàtic. 

 

Temperatura mitjana anual: 

En els dos escenaris avaluats pel període 2021-20150 es preveu a al Baix llobregat un increment de la temperatura 
mitjana entre 0,5 i 2ªC, increments menors que en bona part del territori, segurament donat per la influència del riu 
Llobregat 
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Imatge 13. Temperatura Mitjana anual. Projeccions 20210-0 2050 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Estacionalment, per a la temperatura, existeixen diferències apreciables en el comportament de cada estació, sent 
els majors increments projectats a la tardor. A la Zona litoral-Prelitoral, la primavera es preveu un escalfament 
major que l’estiu (fet diferencial que a la resta de Catalunya). Finalment, l’hivern és l’estació per a la qual es 
projecten els menors increments. 

 

Precipitació: 

Per a la Precipitació, a escala anual les disminucions més importants es donen per a l’escenari RCP8.5 i per al 
trentenni 2021-2050. En general es projecta per a gran part del país pocs canvis amb una lleugera disminució dels 
valors totals. Les disminucions projectades són més importants per al sector nord-est del país que podrien situar-se 
per davall del −30 %, mentre que la zona del delta de l’Ebre podria incrementar-se la precipitació mitjana anual per 
damunt del+5 %. 

A la comarca del baix Llobregat la disminució anual de la precipitació en situaria en un rang de -5 a -15%. 

 

Imatge 14. Precipitació mitjana anual. Projeccions 2021 - 2050 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya, 

 

A escala estacional, és molt clara la disminució projectada de la precipitació a l’estiu, que podria arribar a ser, per al 
període 2021-2050 segons l’RCP8.5, per davall del−40 % al prelitoral tarragoní i gairebé tota la meitat sud del país 
podria veure reduïda la precipitació d’estiu amb valors per sota del−25 %. Per a la tardor també sembla projectar-se 
una disminució general de la precipitació a gran part del territori, però sobretot a la zona litoral i el nord-est del 
país, amb variacions que podrien situar-se per sota del−25 %. Aquesta reducció projectada és un fet molt negatiu, ja 
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que la tardor és l’estació més plujosa en aquestes zones, amb la qual cosa la reducció en quantitat de mil·límetres 
de precipitació podria arribar a ser considerable 

En canvi, per a la precipitació de primavera aquestes reduccions serien poc importants i inclús per al proper decenni 
(2021-2030) s’espera un increment de la precipitació a gran part del país. 

Finalment, per a la precipitació d’hivern les projeccions són molt incertes i força diferents entre els dos escenaris 
considerats així com entre els dos períodes analitzats 

 
Dies de precipitació abundant / dies acumulats de sequera 

Una de les conseqüències que generarà el canvi climàtic és un augment del risc d’incendi com a conseqüència de 
l’increment de fenòmens meteorològics extrems (sequeres i onades de calor), però que per altra banda com a 
fenòmens meteorològics extrems es generaran episodis puntuals i curts de precipitació màxima concentrada. 

Per aquest motiu en aquest apartat es fixa la mirada en les projeccions d’episodis extrems. Dies amb precipitacions 
abundants i períodes de sequera. 

Imatge 15. Dies de precipitació abundant. Projeccions 2021 - 2050 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya, 

En el cas del Baix Llobregat no hi ha diferències importants entre els dos escenaris, amb un lleuger increment amb 
el primerescenari dels dies de pluja abundant, i en algunes zones concretes de la comarca.  

Si que es destacable els períodes de sequera en ambdós escenaris,on pràcticament tota la comarca es preveuen 
més dies de sequera, en l’horitzó 2050 i en particular en el segon escenari i en el sector oest de la comarca 

Imatge 16. Dies acumulats de Sequera. Projeccions 2021 - 2050 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Dies de calor / Dies Tòrrids 

Per als dies de Calor i dies Tòrrids es projecta un augment significatiu dels valors mitjans anuals independentment 
de l’escenari i període considerat. A la depressió Central i la Vall de l’Ebre aquest augment es podria situar per 
damunt dels +50 dies per als Dies de Calor  i dels+20 dies per als Dies Tòrrids. 
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Imatge 17. Dies de calor / Dies tòrrids. Projeccions 2021 - 2050 

 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya. 

A la comarca del Baix Llobregat hi ha un augment generalitzat dels dies de calor i en especial als municipis del nord 
de la comarca. Pel que fa els dies tèrrids, es preveu un augment d’aquests en tot el territori de la comarca, amb 
excepció de la franja de la costa, on no es preveuen canvis. 
 

Nits tropicals /Nits Tòrrides 

En relació amb les Nits tropicals, es projecten augments apreciables a gran part de la meitat sud del territori i tota la 
zona prelitoral per als dos períodes i escenaris considerats, amb valors que podrien trobar-se per damunt dels+50 
dies a les zones més càlides del litoral Central i Sud. 

En referència a les Nits Tòrrides, el qual és un índex molt extrem de la banda alta de la temperatura, només 
presenta canvis apreciables a la façana litoral i sobretot a les zones més càlides, que és on solen haver-hi registres 
d’aquest índex cada any. Així doncs, per la costa Central i el Delta de l’Ebre es projecten variacions superiors als +10 
dies per al període 2021-2050. S’ha de destacar també que algunes zones càlides de l’interior que actualment 
gairebé no registren cap nit tòrrida a l’any començarien a registrar-ne alguna gairebé cada estiu. 

Això podria tenir impactes en la salut de les persones vulnerables als episodis de calor nocturna, ja que ni els edificis 
d’aquelles zones ni les persones hi estan habituats a aquest extrem tan elevat de temperatura. 
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Imatge 18. Nits tropicals / Nits tòrrides. Projeccions 2021 - 2050 

 

 
Font: Escenaris Climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució 

espacial (1971-2050). Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Aquestes projeccions es complementen amb el document de "anàlisi de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic" Aquest projecte desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una 
diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels municipis de 
Catalunya. 

D'aquest anàlisi es desprèn que el municipi de Corbera de LLobregat és en general és poc vulnerable als efectes del 
canvi climàtic, essent els aspectes més vulnerables els següents: 

 

- Disminució de la disponibilitat d’aigua en la gestió de l’aigua (AIG02) Valor 6/10 

Un augment de temperatura pot impactar sobre la gestió de l’aigua degut a la disminució de l’aigua disponible.  

Exposició. Projecció d'increment de la temperatura a l’estiu.  

Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs a l’estiu, 
època de màxima demanda hídrica, estarà més exposat a un canvi en les necessitats de gestió de l’aigua.  

Sensibilitat. Consum d’aigua per habitant i dia.  

Un municipi amb un consum d’aigua per habitant i dia superior serà més sensible a un possible augment de 
temperatura i per tant possible risc de variació en la disponibilitat de l’aigua.  

Capacitat adaptativa. Accessibilitat a l’aigua.  

Aquells municipis que estiguin més a prop de les potencials fonts d’abastament i que tinguin connexió pròpia en 
alta seran els que tindran una capacitat adaptativa més alta. Aquest valor serà seguit per aquells que compleixin 
una de les dues condicions (o propers a rius, embassaments i estanys o bé connectats en alta). 
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-  Risc d’incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01) Valor 6/10 

Els canvis en el risc d’incendi provocats per un increment de la temperatura pot portar a canvis significatius en el 
sector de la mobilitat i les infraestructures del transport.  

Exposició. Projecció d'increment de la temperatura a l'estiu  

Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs a l’estiu, 
època de màxima demanda hídrica, estarà més exposat a un increment del risc d’incendi.  

Sensibilitat. Grau de perill d'incendi forestal del municipi combinat amb els quilòmetres de xarxa viària bàsica que 
discorre pel terme municipal.  

Un municipi amb un valor més elevat de la combinació de més xarxa viaria i risc d¡incendi més elevat, és més 
sensible a l’increment de temperatura.  

Capacitat adaptativa. Disponibilitat d’eines i infraestructures per a la gestió forestal i prevenció d’incendis.  

Com més instruments i infraestructures disposi el municipi (Plans d’actuació en cas d’incendi, ADF, carreteres i 
Instruments d’Ordenació Forestal en actiu), més capacitat adaptativa tindrà. 

 
- Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02) Valor 6/10 

L’increment de la temperatura pot tenir impacte sobre l’urbanisme i l’habitatge degut a l’increment de les 
necessitats de reg.  

Exposició. Projecció d'increment de la temperatura a l'estiu.  

Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs a 
l’estiu, època de màxima demanda hídrica, estarà més exposat a un increment de les necessitats de reg en 
les zones urbanitzades.  

Sensibilitat. Relació de la superfície de zones verdes del municipi respecte al sòl urbà.  

Aquells municipis que tinguin una ràtio més alta de superfície de zones verdes en la seva zona urbana 
tindran una major sensibilitat a un possible augment de les necessitats de reg.  

Capacitat adaptativa. Consum d’aigua per habitant i dia  

Es preveu que un municipi amb un consum d’aigua per habitant i dia menor té més capacitat adaptativa, 
doncs té més mesures o estructures per aconseguir un estalvi del recurs. 

 
No es considera que el desenvolupament de la Mp i la major part de les activitats que se'n derivin, tinguin afectació 
directa a l'increment del canvi climàtic. Malgrat aquesta afirmació donada la vulnerabilitat del municipi envers a la a 
la necessitat d’aigua i el risc d’incendi, donada a les projeccions de temperatura i els períodes de sequera, s’hauran 
de preveure mesures per adaptar-se a l’increment de la calor en els pròximes dècades i a la falta d’aigua. 

 

Xarxa hidrogràfica 

Superficial 

Atesa la complexa disposició de les Muntanyes d’Ordal la xarxa de cursos d’aigua és molt segmentada i complexa. 
No hi ha cap curs principal sinó més aviat una gran quantitat de petits torrents, rieres i fondos que funcionen de 
forma independent. Aquests cursos van a parar a quatre conques hidrogràfiques diferents, de manera que 
dispersen les aigües recollides a les Muntanyes d’Ordal cap a sectors oposats. La major part dels cursos no duen 
pràcticament aigua durant bona part de l’any, ja sigui perquè les precipitacions són escasses i irregulars, ja sigui 
perquè les aigües són derivades per a consum humà, sobretot de moltes urbanitzacions, que les capten de forma 
irregular. També existeix una petita concessió de la riera de Rafamans per a usos agraris, amb comunitat d’usuaris 
legal des de fa decennis, a la Palma de Cervelló. 

 

El municipi de Corbera de Llobregat pertany a la conca hidrogràfica del Llobregat, si bé una part del municipi també 
abraça torrents que pertanyen a la conca de les rieres del Garraf. Concretament, l’àmbit de la MP pertanty a la 
subconca de la riera de Rafamans / riera de Corbera , que al seu temps desemboca les seves aigües a la Riera de 
Cervelló. 
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En l’àmbit no es localitzen cursos d’aigua 'àmbit en sentit oest-est per la seva meitat central. pel límit oest aquest 
també limita amb el Clot de la Tria, i pel centre, en sentit nordoest - sudest, hi té pas el Torrent dels Llorers, que 
desemboca les seves aigües a la riera de Corbera, a l'interior de l'àmbit. 

Imatge 19. Cursos fluvials propers 

 
Font: Elaboració pròpia sobre base de l’ICGC. 

 

Subterrània 

El municipi de la Corbera de Llobregat es troba sobre la massa d’aigua número 23. Garraf. El principal procés que 
afecta a la massa d’aigua és la intrusió salina que provoca incompliments per clorurs i altres paràmetres relacionats 
amb aquest procés. Tot i que incompleix pel paràmetre de clorurs, es considera en bon estat quantitatiu degut a 
incerteses respecte a la influència antròpica de la salinitat. Tot i que s'observa una tendència general estable, 
localment es mesuren valors de nivells per sota del nivell del mar, amb indicis de problemes en pous d'abastament. 
La pressió extractiva regional (Índex d'explotació) i costanera (Densitat d'explotació costanera) es considera baixa. 

Imatge 20. Aqüífers a l’entorn de la Mp 

 
Font: Elaboració pròpia sobre base de l’ICGC i ACA. 
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L’àmbit de la MPGO no es troba sobre cap aqüífer protegit. 

 

3.1.3. Medi Biòtic 

Vegetació i Hàbitats 

En relació amb la vegetació natural, a les Muntanyes de l’Ordal domina la superfície forestal de formacions vegetals 
que no són madures, és a dir, de formacions secundàries originades o modificades per la mà de l’ésser humà. La 
vegetació potencial de les Muntanyes d’Ordal és l’alzinar amb roures, i fins i tot la roureda (ja que el nivell de 
pluges és suficient i aquest roure resisteix prou bé la sequera estiuenca). Ara bé, d’alzinars n’hi ha molt pocs a la 
unitat de paisatge (i encara menys de rouredes que es troben circumscrites a determinats indrets molt frescals). 
Només al nord de les Muntanyes d’Ordal, a les conques de les rieres que menen cap a l’Anoia, es troben bons 
alzinars. 

A la pràctica la vegetació que domina és un mosaic de comunitats completament condicionades per l’acció 
antròpica. En aquest sentit, s’entén que les formacions vegetals dominants a les Muntanyes d’Ordal siguin les 
pinedes, sobretot de pi blanc (Pinus halepensis), però de vegades també de pi pinyoner (Pinus pinea)), ja sigui amb 
un alzinar en creixement al sotabosc, o amb formacions arbustives diverses (màquies o brolles). Moltes antigues 
vinyes van ser abandonades i s’hi van plantar pinyons per tal que s’hi fessin pinedes. Moltes urbanitzacions s’han 
construït sense talar els pins, de manera que moltes tenen una aparença externa de pineda, tot i no ser-ho. Més 
enllà de les pinedes, a les Muntanyes d’Ordal hi ha molts sectors amb comunitats secundàries com les màquies 
(amb margalló i llentiscle), les brolles (de brucs i estepes o de romaní), les garrigues (sobretot als sectors calcaris) o 
els pradells de llistó, moltes d’elles afavorides pels incendis recurrents. El fet que sigui un sector subhumit implica 
que apareguin peus de boix (Buxus sempervirens), una espècie de les rouredes seques que a les Muntanyes d’Ordal 
es troba en una situació límit, fins al punt que és freqüent veure en determinades àrees –als voltants del Montau, 
per exemple- boixedes i màquies de margalló (Chamaerops humilis) en un mateix àmbit, una coexistència 
sorprenent en tant que són espècies de móns biogeogràfics contraposats. 

 

El municipi de Corbera de Llobregat presenta un marcat caràcter forestal, amb dues terceres parts de la seva 
superfície ocupades per vegetació forestal, de la qual la meitat correspon a boscos i l’altra a matollars. Destaca 
també la forta especialització del municipi en usos residencials de baixa densitat, ocupant aquest ús una cinquena 
part de la superfície del terme (406,3 ha, corresponent a un 21,3%). D’entre els usos més minonitaris, és detacable 
la superfície ocupada per l’activitat agrícola (un 4% del terme), en general desenvolupada al voltant de les masies 
que encara es conserven. 
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Imatge 21. Hàbitats principals entorna l’àmbit de la Mp 

 
Font: Cartografia ambiental. Departament d’Acció Climàtica.  

 

A la zona de la Mp, a part de les àrees urbanitzades, tot i que amb un important clap de vegetació natural, presenta 
una part prou important ocupada per vegetació natural, d'on en destaquen les pinedes de pi blanc amb sotabosc de 
de màquies o garrigues situades sobretot als límits del sector, oest, sud i est. 

Imatge 22. Zona boscosa en l’àmbit principal de la Mp 

 
 

A l’entorn del subàmbit est, malgrat que en el plànol d’hàbitats indica conreus abandonats, la realitat és que és un 
espai boscós de pineda. 
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Imatge 23. Zona boscosa a l’entorn del subàmbit est de la Mp 

 
 

No es té constància de la presència a l’àmbit de la MpPGO de cap espècie de flora protegida. 

 

Fauna 

En l’àmbit agroforestal habiten espècies que tenen una distribució gran en tot el territori català: el porc senglar (Sus 
scrofa), la mostela (Mustela nivalis), la gorja blanca (Martes foina), geneta (Genetta genetta), fagina (Martes foina), 
guineu (Vulpes vulpes), toixó (Meles meles), esquirol (Sciurus vulgaris), conill (Oryctolagus cuniculus) i l’eriço vulgar 
(Erinaceus europeus). I entre els micromamífers nombrar la presència d’espècies típicament mediterrànies com ara 
la mussaranya nana (Suncus etruscus) i el ratolí mediterrani (Mus spretus). I destacar d’altres més esteses com la 
musaranya comuna (Crocidura russula), la rata cellada (Eliomys quercinus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i 
el talp comú (Microtus duodecimcostatus).  

Destacar la nombrosa presència de quiròpters (ratpenats) en les cavitats subterrànies.  

En el cas dels ocells, la diversitat d’ambients afavoreix la presència d’espècies pròpies forestals, de bosquines i 
brolles, relacionats amb els conreu; a la vegada destacar la importància de les cingleres i rocams pels ocells que hi 
nidifiquen. 

 

Els àmbits de la Mp, estàn inclosos en una àrea d’interès faunístic i florístic, tal com es pot veure en la següent 
plànol.  

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes 
les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una informació especialment detallada i més precisa 
que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. L'objectiu 
d'aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar (en color verd) 
totes les zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol 
actuació o gestió que s'hagi de fer al territori.. 
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Imatge 24. Àrees d'Interès Faunístic i Florístic 

  

Font: Departament d’Acció Climàtica 

 

Tal com es veu en l’anterior plànol, segons la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten 
les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a 
Catalunya (incloses a l’Annex 1), i es dóna publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de 
reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió (incloses a l’Annex 2), l’àmbit de la 
MpPGO s’inclou dins l’Annex 1 i 2. 

Aquest fa referència a les línies d’alta tensió. Aquesta tipologia de línia no es preveu en l’àmbit de la MpPGO. 

 

3.1.4. Infraestructura verda 

La infraestructura verda és una xarxa de zones naturals i seminaturals i altres element ambientals, dissenyada i 
gestionada per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat tant dels 
assentaments rurals com dels urbans. 

La poblacions humana aprofita recursos proporcionats, directa o indirectament, per les funcions pròpies dels 
sistemes naturals i de la biodiversitat que els hi és  inherent. Aquests recursos físics o intangibles, els anomenem 
serveis ecosistèmics. 

 

Connectivitat ecològica 

La localització de l’àmbit a continuació del nucli urbà de Corbera de Llobregat, fa que l’àmbit de la Mp, s’inclogui en 
la trama urbana de Corbera de Llobregat, i aquest fet deriva en que el sector presenti un baix nivell de connectivitat 
ecològica. 
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Imatge 25. Índex de connectivitat ecològica. Serveis Ecosistèmics 

Font: Hipermapa. Departament d’Acció Climàtica 

 

Com es pot observar, l'àmbit de la Mp queda allunyat dels sòls de valor connector 

Malgrat aquest fet, l’àmbit i bona part del municipi de Corbera de Llobregat, s’inclouen en diferents espais 
considerats connectors terrestres principals. Connectors entre el riu Llobregat (connector de primer ordre fluvial) i 
les serres de l’est i oest. 

Imatge 26. Connectors ecològics 

 
Font: Hipermapa. Departament d’Acció Climàtica 
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Serveis ecosistèmics 

Els serveis ecosistèmics són aquells beneficis que un ecosistema aporta a la societat i que milloren la salut, 
l’economia i la qualitat de vida de les persones. Un servei ecosistèmic deriva de les funcions pròpies dels 
ecosistemes. 

Els serveis ecosistèmics es classifiquen en quatre grans àmbits: 

- serveis d’aprovisionament 

- serveis de regulació 

- serveis culturals 

- serveis de suport 

 

Els serveis d’aprovisionament són aquells referits a la quantitat de béns o matèries primeres que un ecosistema 
ofereix, com la fusta, l’aigua o els aliments. 

L’àmbit donada la seva localització en la trama urbana de Corbera de LLobragat, queda allunyat de les zones 
d’aprovisionament d’aliments o de biomassa. Així mateix, els boscosa l’entorn de la urbanització, poden oferir cert 
aprovisionament de biomassa, malgrat aquests en l’actualitat no estan explotats en aquest sentit. 

 

Els serveis de regulació són aquells que es deriven de les funcions clau dels ecosistemes, que ajuden a reduir certs 
impactes locals i globals (per exemple la regulació del clima i del cicle de l’aigua, el control de l’erosió del sòl, la 
pol·linització, etc.). 

En aquest sentit, altre vegada el fet de ser una Mp plenament integrat en la trama urbana de Corbera de Llobregat, 
fa que els valors dels serveis ecosistèmics siguin poc naturals, bon exemple d’aquest fet és l’escolament superficial, 
on un sòl natural presenta millors valors alts d’infiltració i per tant valors baixos d’escolament i al contrari espais 
urbans, molt impermeabilitzats presenten valors baixos d’infiltració de l’aigua i valors molt alts d’escolament 
superficial. 

 

Imatge 27. Escolament Superficial. Servei Ecosistèmic de Regulació 

 
Font: Hipermapa. Departament d’Acció Climàtica 
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Aquells serveis ecosistèmics de regulació que depenen de la superfície forestal o vegetal, del cicle de l’aigua no 
estan representats en l’àmbit de la Mp i el seu entorn immediat. 

 

Els serveis culturals són aquells que estan relacionats amb el lleure, l’oci o aspectes més generals de la cultura. 
Entre els serveis culturals s’inclouen els beneficis no materials que les persones obtenen del contacte amb els 
ecosistemes. Inclouen beneficis espirituals, de recreació, per a la salut mental i física, d’apreciació estètica, 
d’inspiració artística, per al turisme, identitaris, científics, entre molts altres. Entre aquests cal destacar el paisatge i 
els seus principals elements, així com les oportunitats recreatives que se’n deriven. 

 

Aquest serveis serien els més lligats i amb més potencialitat en un entorn urbà com és el cas de la present Mp. Un 
exemple clar és el servei de potencialitat recreativa, on tota la trama urbana i voltants presenta valors alts. 

 

Imatge 28. Oportunitats Recreatives. Servei Ecosistèmic Culturals 

 
Font: Hipermapa. Departament d’Acció Climàtica 

 

Per contra el gaudi del paisatge i per tant la seva qualitat, els indicadors dels serveis ecositèmics, en generals es 
valora més positivament un espai natural o d’alt interès paisatgístic i/o turístic. Així l’entorn de la MpPGO presenta 
valors baixos en aquest sentit. 

 

Els serveis de suport, com la biodiversitat i els processos naturals de l’ecosistema, que garanteixen bona part dels 
anteriors. 

Els serveis de suport són el conjunt de funcions ecosistèmiques que sustenten i permeten que es prestin la resta de 
serveis (hàbitat per a les espècies, manteniment de la biodiversitat, cicles de nutrients, etc.). 

Cada ecosistema proporciona diferents hàbitats que poden ser essencials pel cicle de vida de les espècies, inclòs 
aquelles migratòries que depenen de diferents ecosistemes. 

Altra vegada indicadors i servis relacionats amb espais més naturals, així les zones urbanes presenten valors baixos 
en quant a serveis de suport. 
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3.1.5. Medi humà 

Paisatge 

Des d’un punt de vista paisatgístic el municipi s’inclou de ple a la Unitat Paisatgística de les Muntanyes de l’Ordal, 
definitida en el Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

El paisatge de les Muntanyes d’Ordal presenta una dominància superficial clarament forestal (el component biòtic 
ocupa el 2002 el 71% de la unitat), per bé que aquesta matriu es combina amb el subcomponent cultural urbà 
(23%), que hi forma taques disperses. 

 

Per això al paisatge es percep més un mosaic d’ambdós elements que no pas una preponderància absoluta de 
forests. Així doncs, l’aparença característica del paisatge de les Muntanyes d’Ordal és un mosaic d’urbanitzacions i 
zones forestals. 

 

Els trets distintius d’aquesta unitat, segons els treballs duts a terme pel propi Catàleg, són: 

- Litologia majoritàriament pissarrenca i amb una forma de les muntanyes força diferent al nucli calcari del 
Garraf. 

- Disposició laberíntica del relleu, sense muntanyes dominants ni serrats principals, successió de valls i 
carenes aparentment desendreçades. Els cursos fluvials drenen majoritàriament cap al riu Llobregat, 
mitjançant petites rieres. 

- Clara dominància forestal, sobretot de pinedes. 

- Les darreres dècades les Muntanyes d’Ordal s’han urbanitzat intensament amb multitud 
d’urbanitzacions, inicialment de segona residència i avui majoritàriament de primera residència. Moltes 
d’elles s’han construït enmig de pinedes, de manera que s’ha generat un paisatge característic de 
parcel·les amb cases aïllades i pins. Aquestes urbanitzacions aïllades, a les Muntanyes d’Ordal ocupen 
una superfície molt important i encara presenten un alt potencial de rebliment. 

- Històricament país de vinyes, durant tot el s. XX les Muntanyes d’Ordal han tendit a especialitzar-se 
agrícolament en la producció de fruita de secà (principalment cireres i préssecs de vinya). Actualment 
ambdós conreus s’han reduït molt i només en determinats rodals mantenen una certa importància. 

 

Així mateix, també en destaquen els següents valors com a principals: 

 

- Els cims de la Creu de l’Aragall, el Montcau i el Montau. 

- Els cingles (les Planes de Pallejà, la Penya Roja de Cervelló, etc.). 

- El valor natural i ecològic de les pinedes. 

- El préssec d’Ordal i les cireres del Baix Llobregat, com a valors productius i per les seves festes associades. 

- Els paisatges de pedra seca associats als cirerers, en especial als ravals Mas i de Torrelletes de Torrelles de 
Llobregat. 

- Els nuclis de Corbera de Dalt, Sant Ponç de Corbera, Sant Genís de Rocafort i Santa Maria de Cervelló. 

- El castell d’Eramprunyà. 

- El contrast cromàtic entre les pinedes i el rocam de tonalitats vermelles. 

 

Pel que fa a l'exposició visual, el catàleg del paisatge indica que l'àmbit municipal disposa d’indrets amb una 
exposició visual baixa, mitja i alta. Concretament, l’ambit de la Servera, presenta en general un grau d’exposició 
visual baix, essent l'exposició més alta al sector nord-est del subàmbit principal, coincidint amb la part més elevada 
de l’àmbit. 
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Imatge 29. Grau d'exposició visual ponderada de la regió 

 
Font: Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

En la cartografia general del catàleg del paisatge es classifica el territori, en diferents aspectes en incidència sobre el 
paisatge, així, el municipi de Corbera de Llobregat, i més concretament a la Servera, segons el catàleg i els seus 
valors, en destaca el següent:  

 

- Part de la urbanització de la Servera presenta un sistema d'espais lliures que tenen valor social. 

- Pel que fa a l'exposició visual, aquesta no és massa elevada en la pròpia urbanització,. 
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Imatge 30. Valors estètics del paisatge. Unitat de les Muntanyes de l’Ordal 

 

 
Font: Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

Per altra banda, el Catàleg senyala també els itineraris paisatgístics existents a la Regió Metropolitana de 
Barcelona, bé siguin motoritzats, o a peu. En el cas de la Unitat Paisatgística de les Muntanyes de l’Ordal, i més 
concretament a la zona de la Servera, no hi ha cap itinerari paisatgístic, per bé que proper a l'àmbit hi ha un itinerari 
motoritzat, de Sant Vicenç dels Horts a Gelida, coincident amb la carretera BV-2421. 
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Imatge 31. Itineraris paisatgístics a la zona de Corbera de Llobregat 

 
Font: Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

Finalment, el Catàleg del Paisatge senyala els Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP) i la proposta de mesures 
(criteris) i accions que s’exposen a continuació, on s’han destacat els que poden tenir incidència sobre la UA La 
Servera. 

Objectius de qualitat paisatgística 

... 

6.2. Uns creixements dels assentaments urbans de Castellví de Rosanes, Sant Andreu de la Barca, Corbera 
de Llobregat, la Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Sant Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Sant 
Climent de Llobregat ordenats i que no comprometin els valors del paisatge circumdant. 

6.3. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat amb l’entorn forestal. 

... 

Criteris i accions 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

... 

6.3. Promoure el tractament de les franges de seguretat al voltant dels assentaments que estan en medi 
forestal, amb criteris d’efectivitat en la lluita contra incendis, de sostenibilitat ecològica i d’integració 
paisatgística. 

... 

6.7. Impulsar la conservació dels murs de pedra seca, de les cabanes, de les feixes i dels altres elements 
d’arquitectura rural popular. 

... 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 

6.12. Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 
les perifèries i evitar-hi la ubicació d’activitats o instal·lacions impròpies. Evitar la degradació d’aquestes 
fronteres tot creant franges de transició o límits clars, depenent dels casos. 

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

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

6.19. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu o en vehicle on la percepció i 
interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn camins i miradors 
existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, 
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manteniment i difusió per facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els 
miradors de Sant Ramon, turó del Tabor, penya del Moro, puig Vicenç, puig d’Agulles i creu de l’Aragall; els 
itineraris paisatgístics a peu o en bicicleta de Gelida-Sant Andreu de la Barca, Begues-Gelida, Torrelles de 
Llobregat-Penya del Moro, Bruguers-Sant Vicenç dels Horts i Viladecans-Sant Ramon, i els itineraris 
motoritzats de Sant Pere de Riudebitlles-Sant Llorenç d’Hortons, Gelida-Sant Esteve Ses Rovires, Sant Vicenç 
dels Horts-Gelida, carretera de Begues i Sant Climent de Llobregat-Sant Joan Despí. 

 

Patrimoni cultural i històric 

En l’àmbit d’estudi no s’hi localitza cap element arqueòlogic, arquitectònic ni paleontològic ¡, si bé confronta amb 
un jaciment arqueològic. 

 

Imatge 32. Elements patrimonials a l’entorn de l’àmbit de la Mp 

  
Font: geoportal del patrimoni 

 

Camins ramaders i senders 

Pel municipi de Corbera de Llobregat hi transcorren diversos senders de gran recorregut o petit recorregut, així cm 
senders locals.  

En l’àmbit de la Mp de La Servera hi transcorre l’itinerari local de la Foradada o també anomenat camí històric de 
Corbera a Vallirana, en continuïtat amb el carrer Camí antic de Sant Ponç. 

Imatge 33. Camins Ramaders i Senders de Gran Recorregut entorn del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 
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El desenvolupament de la present Mp, no ha de modificar, en essència, aquest itinerari, malgrat que en l’àmbit de la 
UA La Servera, hi ha un tram del camí, que en el PGO vigent està qualificat és a2 unifamiliar aillada, el qual la 
present MpPGO el reconeix i preserva, amb: 

 l'Alternativa 1, qualifica de pas (XV) una franja que l'inclou (identificada com a 1bis). 

 Però finalment, l'Alternativa 2A amplia la franja i el qualifica de Parc urbà.    

 

3.1.5. Recursos 

El 2.05.2007 es va aprovar inicialment un Projecte d’urbanització, i també un Projecte de reparcel·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.  

El Projecte d’urbanització de l’any 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, 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 Rafamans, finalitzant aquest col·lector en alta a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. 

 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 làmpades 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. 

 

3.2. Àrees d’incidència de la normativa ambiental 

3.2.1. Figures de protecció 

El municipi de Corbera de Llobregat està inclòs parcialment en el PEIN de les muntanyes de l’Ordal (Espai PEIN), tot i 
que només una petita part de SNU situada a l’extrem oest del municipi, que al seu temps també forma part dels 
espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, com a Serres del Litoral Central, amb codi ES5110013.  
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Imatge 34. Espais naturals protegits entorn a l’àmbit de la Servera, al municipi de Corbera de Llobregat 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, la Servera no inclou ni limita amb sòl protegit. L’espai PEIN de les Muntanyes de 
l’Ordal no compta amb el Pla Especial de delimitació i gestió, pel que la seva indicació s’ha realitzat sobre una 
cartografia a escala 1:50.000.  

 

El desenvolupament de les propostes de la Modificació Puntual no afectarà de forma directe o indirecta als espais 
PEIN, Xarxa Natura 2000, donades les característiques de la proposta. 

 

Per la seva banda, al municipi ha diversos hàbitats d’interès comunitari (directiva 92/43/UE, “Directiva hàbitats”). 
Un d’aquests hàbitats s’ubiqca als entorns i interior de la Servera. Es tracta de de l’Hàbitat d’interès Comunitari l 
Pinedes mediterrànies, amb el codi 9540. 

Imatge 35. Hàbitats d’interès comunitari a l’entorn de La Servera 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica. 

9340. 
Alzinars i carrascars 
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La descripció que se’n realitza d'aquess HIC per part de les fitxes interpretatives de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals és la següent: 

- 9540 Pinedes Mediterrànies. No prioritari. Pinedes de composició diversa (pi blanc, pi pinyer o pinastre) 
heliòfiles i poc o molt clares, amb un sotabosc llenyós i dens amb brolles d’estepes i brucs, matollars de 
romaní o de màquies dominades per alzines, carrasques o coscolls. L’estrat herbaci, si existeix, és poc 
important. 

 

3.2. Àrees de risc per la seguretat i el benestar de les persones 

3.2.1. Risc d’incendi forestal 

La combinació de diversos factors, com són un clima sec, típicament mediterrani, i l’estat de la densa vegetació 
forestal, signifiquen un risc d’incendi elevat, aquests motius, Corbera de Llobregat es troba inclòs en llistat de la 
Generalitat de Catalunya (Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals i es seves posteriors modificacions). 

 

Consultant el mapa de perill bàsic d’incendi forestal es pot comprobar com les zones forestals del municipi 
presenten un risc d’incendi forestal entre alt i molt alt, mentre que les urbanitzacions apareixen amb un risc 
d’incendi forestal baix. 

 

Aquest mapa és el resultat de la integració dels factors que intervenen en el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i 
perill de propagació, per la realització del qual s’ha utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de combustible de 
Catalunya, el model d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i sèries meteorològiques. 

 

En el cas de la Servera, la major part de la urbanització està classificada amb un grau baix d’incendi forestal, mentre 
que els terrenys forestals situats al seu entorn ho estan amb un risc alt o molt alt. 

Imatge 36. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal entorn a l’àmbit de la UA La Servera 

 
Font: Departament d’Acció Climàtica  
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Tot el terme municipal està inclòs també en el perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis 
forestals B6 “Muntanyes de l’Ordal”. 

El municipi de Corbera de Llobregat està catalogat com a zona d’alt risc d’incendi forestal pel 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. 

 

3.2.2. Risc geològic 

Pel que fa al risc geològic, i arran de la petició de l'OTAA, la Modificació Puntual s'acompanya d'un Estudi 
d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG). Aquest EIRG analitza la perillositat relacionada amb la dinàmica de 
vessants, esfondraments, fluxos torrencials i inundabilitat. 

 

Les conclusions finals d'aquest EIRG són les següents: 

A la zona estudiada de la Servera no consten esdeveniments relacionats amb riscos geològics en temps recents. 
Durant les tasques de gabinet i de reconeixement de camp no s’ha localitzat cap vessant amb indicis significatius 
d’inestabilitat. Tampoc s’ha reconegut cap formació susceptible de desenvolupar processos d’esfondrament, ni 
materials evolutius o rebliments antròpics importants que puguin comportar problemàtiques geotècniques, ni 
escarpaments sotmesos a retrocés, ni àrees inundables segons criteris geomorfològics. 

Per tant, a tota la zona d’estudiada de la Servera no s’identifica cap fenomengenerador de risc. 

 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte lessegüents recomanacions: 

- La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb lesdirectrius actuals del 
“Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

- Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execuciód’excavacions o talussos antròpics per 
evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

- Revisar periòdicament les xarxes d’abastament i de clavegueram per evitar fuitesd’aigua que puguin 
afavorir inestabilitats del terreny. 

- Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment, no solen ser 
aptes per a fonamentar estructures i es poden generarassentaments diferencials importants en ser 
sotmesos a càrregues. 

 

3.2.3. Risc d’inundabilitat 

Pel que fa al risc d’inundabilitat, tal com a dit d’EIRG No hi ha cap zona que pugui desenvolupar fluxos torrencials i a 
més tota la zona estudiada es considera com a no inundable segons criteris geomorfològics. 
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Imatge 37. Inundabilitat a l’entorn dels àmbits de la Mp 

 
Font: Elaborció pròpia a partir de la cartografia de l’ACA 

 

3.2.4. Risc de Contaminació lumínica 

Segons el Reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (Decret 190/2015, de 25 d'agost, del Reglament Llei 6/2001), el municipi inclou espais classificats com a E2, 
pel sòl no urbanitzable, i E3, pels sòls urbans o urbanitzables.  

El decret determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació d’acord amb la zona de 
protecció en què està situat l’àmbit afectat, i regula el funcionament de l’enllumenat en els aspectes estacional, 
horari, manteniment i d’adequació de la il·luminació existent.  

L’article 5 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, estableix el Mapa de la 
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel departament competent en matèria de medi 
ambient, com a referència normativa del grau de protecció del medi nocturn a Catalunya. El mapa de protecció 
envers la contaminació lumínica, esmenada pels ajuntaments de Catalunya i aprovada pel DTiS (llavors, DMAiH) 
estableix quatre zones de protecció: 

a) Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees incloses al Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades 
en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats, i també les àrees que el departament competent en matèria 
de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

b) Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que el planejament urbanístic classifica 
com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les àrees que el departament competent en matèria de medi 
ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

c) Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el planejament urbanístic 
classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones 
E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, 
situats en sòl no urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de 
medi ambient aprova. 

La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals 
ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes pertorbadors en el medi. 

d) Les zones E4, amb una protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà d’ús intensiu durant la nit per 
l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, que els ajuntaments proposen com a tals i 
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el departament competent en matèria de medi ambient aprova. No es poden classificar com a zona E4 els espais que 
estan a menys de 2 km d’una zona E1. 

 

Imatge 38. Mapa de protecció envers la contaminació lumínica al municipi de Corbera de Llobregat 

 
Font: Departament d’Acció Climàtica. 

 

 

3.2.5. Risc de Contaminació acústica 

La realització de qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un increment dels nivells acústics del medi. 
Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a 
alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors se’n diuen soroll i es considera contaminació. 

 

La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics del medi i és un dels factors 
importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar en la sessió de 29 de desembre de 2015, el mapa de capacitat 
acústica de Corbera de Llobregat, i va ser posteriorment aprovat definitvament i publicat al BOPB en data 
11/04/2016. 

En el cas de la Servera, la totalitat de l’àmbit està classificada com a sona de senbilitat acústica alta (A) predomini 
del sòl d’ús residencial (A4). 

 



DOCUMENT  AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 
Mp PGO Corbera de Llobregat – UA de La Servera i ajust del límit amb la UA5 Ampliació del Nucli 

52 

Imatge 39: Mapa de capacitat acústica de Corbera de Llobregat. Detall de l’àmbit de la Serverai els seus entorns 

 
Font: Visor dels mapes de capacitat acústica municipals 
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4. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ 

4.1. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’ordenació proposada 

El nou planejament comporta una nova demanda de sòl i de recursos. El primer lligat a una ocupació física, mentre que 
el segon comporta la necessitat de la connexió als sistemes generals, i per tant certes externalitats, les quals també 
comporten ocupacions indirectes.  

Des d’un punt de vista de model, i en referència als aspectes ambientals, l’ocupació i demanda de sòl s’hauria de 
resoldre amb formulacions compactes, i la segona, tot i que també relacionat amb un model compacte, i per tant més 
eficient en la seva gestió, tindria a veure amb els aspectes de sostenibilitat.  

En el present apartat es fa una síntesi descriptiva del pla en termes de la seves repercussions ambientals en relació a:  

- Sòls objecte de transformació  

- Demandes addicionals de recursos  

- Emissions i contaminacions al medi, i generació de residus  

 

4.1.1. Sòls objecte de transformació  

Tot i que la demanda de sòl pot respondre únicament a un concepte de superfície, el tipus de sòl, o els seus usos, fa que 
els aspectes qualitatius puguin augmentar l’efecte de la transformació. Així un projecte de regeneració urbana, sobre un 
sòl urbà, té un efecte diferent que si els aprofitaments previstos s’aconsegueixen sobre sòls rurals.  

En el present MpPGO no es rellevant, la transformació del Sòl, ja que l’objecte principal d’aquesta és consolidar la 
realitat en el planejament urbanístic. 

 

4.1.2. Demandes addicionals de recursos  

A més del consum de sòl, el funcionament de la UA La Servera, comporta una nova demanda de recursos, els quals són 
indispensables. Aquests fan referència a l’abastament d’aigua i abastament d’energia. 

 

Abastament d’aigua  

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris d’Incasòl es fa una estimació de la 
demanda. 

Per al càlcul de les necessitats d’abastament d’aigua del sector residencial objecte del planejament, caldrà considerar 
les taules que figuren tot seguit. 

Taula 1. Superfícies i nombre de vivendes 
Tipologies  Unitats 

Superfície total sector  60.600,00 m2 

Nombre de vivendes 47* ut 

Superfície zona comercial 0 m2 

Superfície d’espais lliures  9.535,00 m2 

Superfície d’equipaments  1.922,00 m2 

Superfície de vialitatl 10.847,00 m2 

*Total parcel·les de les quals 61,7% consolidades 
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Taula 2. Paràmetres per a l’estimació del consum d’aigua en sectors residencials 
Àrees de consum Dotació Unitats 

Consum habitant  (2.6 habitants / vivenda) 200 l/hab/dia 

Consum zona comercial  0,3 l/s/ha 

Consum espais lliures  0,1 l/s/ha 

Consum zona equipaments 0,3 l/s/ha 

10% Pèrdues Sistemes de Serveis Municipals 10% total  

 

Taula 3. Càlcul de les necessitats d’abastament d’aigua per a sectors residencials 
Tipologia Superfície (ha) Dotació (l/s) Dotació (m3/dia) 

Residencial  47 vivendes* 141,0 28,2 

Comercial 0,00 0,000 0,0 

Espais lliures 0,95 0,10 8,2 

Equipaments  0,19 0,02 1,7 

10% Pèrdues Sist. Serv. Munic.   14,11 3,8 

TOTAL   155,2 41,9 

 

Sanejament de l’aigua  

En aquest apartat, per una banda, s’estima el cabal de sanejament que es generarà en l’explotació del sector, un cop 
totalment consolidat. 

Pel que fa al sanejament de les aigües en el sector residencial aquestes són les estimacions: 

 

Taula 4. Paràmetres per a l’estimació de la generació d’aigües residuals en sectors residencials 

Àrees de generació d’aigües residuals Dotació Unitats 

Consum habitant  (2,6 habitants / vivenda) 200 l/hab/dia  

Consum zona comercial  0,1  l/s/ha  

Consum zona equipaments 0,1 l/s/ha 

 

Taula 5. Càlcul de les necessitats de tractament d’aigües residuals per a sectors residencials 

Tipologia 
Superfície (ha) / Densitat 

(habitatges 
Dotació (l/s) 

Cabal a depurar  
(m3/dia) 

Residencial  47 0,91 23,5 

Comercial 0,00 0,00000000 0,00 

Equipaments  0,19 0,00000022 1,66 

TOTAL   0,91 25,16 

 

Abastament d’Energia 

Els paràmetres de càlcul emprats per l’Incasòl per a valorar les necessitats de potència elèctrica difereix segons la 
tipologia de superfície, de la tipologia de vivendes (unifamiliars o comunitats), de si es disposa d’accés a gas o no i de les 
condicions d’aireació dels garatges. En aquest sentit, per al càlcul de les necessitats elèctriques, s’ha de considerar la 
taula que es mostra a continuació així com els paràmetres que en ella s’inclouen. 

 



EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ   

 

55 

Taula 6. Tipus i paràmetres per al càlcul de la potència elèctrica necessària d’un sector residencial. 

Tipologies Unitats 
Nombre o 
superfície 

Potència mitja estimada 
Necessitats 

potència (KW) 

Vivendes unifamiliars       

 ut 47,00 9,2 KW/ut 432,40 

Edificis d’habitatges      

      

Resta de superfícies          

Superfície comercial m2 0,00 0,1 KW/ m2 0,00 

Superfície d’espais lliures  m2 9.535,00 0,002 KW/ m2 19,07 

Superfície d'equipaments  m2 1.922,00 0,1 KW/ m2 192,20 

Superfície de vialitat  m2 10.847,00 0,002 KW/ m2 21,69 

TOTAL 665,36 

 

4.1.3. Estimació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

Per fer aquesta avaluació s'ha fet servir l'eina de càlcul de les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al 
planejament general i derivat (any 2021) del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural. En el cas que 
ens ocupa del present Pla Parcial, com aquesta estableix que és amb ordenació detallada, es creu convenient aplicar el 
filtre de l’eina per a Planejament derivat. 

 

Aquesta eina pot donar una aproximació a les emissions que es podrien generar amb el desenvolupament del present 
Pla Parcial. 

Aix, els resultats del càlcul de les emissions de CO2 dela MpPGO, amb totes les activitats i usos associats, és el que es 
mostra en les següents imatges. 

L’Alterantiva 1, és la que suposa una menor emissió de asos d’efecte hivernacle (tot i que l’eina no pot calcular les 
emissions derivades de les obres). Ja que l’increment de superfície en l’equipament, fa augmentar les emssions 
derivades de la mobilitat.  

 

Així a nivell teòric el destí final de l’equipament en l’àmbit de l UA La Servera, desterminarà l’increment d’emissions per 
el sector. Alhora l’establiment de mesures en el sector i les polítiques municipals en pro a la mitigació i adaptació del 
canvi climàtic determinaran també els increments de els emissions de CO2 en el secotr de la UA La Servera i en el 
municipi en general. 
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Taula 7. Emissions de CO2 segons alternativa 0 i la proposta definitiva 

    Alternativa 0 Alternativa 1 

    
Total (T CO2/any) 

Per 
cápita 

Per m2 
Total (T 

CO2/any) 
Per 

cápita 
Per m2 

Emissions consums energètics 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 0,00 

Emissions mobilitat generada 189,85 0,01 0,00 267,73 0,02 0,00 

Emissions cicle de l'aigua 4,80 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 

Emissions residus 28,70 0,00 0,00 28,90 0,00 0,00 

TOTAL (t CO2/any)  253,34 0,02 0,00 331,57 0,02 0,01 

    
Total (T CO2) 

Per 
càpita 

Per m2 Total (T CO2) 
Per 

càpita 
Per m2 

Emissions 
provinents de 
l'afectació a 

boscos i conreus 

Pèrdua de l'estoc de carboni 105,85 0,00705 0,00173 88,21 0,00587 0,00145 

Pèrdua de la capacitat 
d'embornal en 30 anys 

44,28 0,00295 0,00073 36,90 0,00245 0,00061 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Departament 
d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 

 

Imatge 40: Procedència de les emissions de CO2 segons la MpPGO 

 
 Emissions consums energètics 

 Emissions mobilitat generada 

 Emissions cicle de l'aigua 

 Emissions residus 

 Emissions en fase de construcció 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Departament 
d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 
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4.2. Caracterització dels impactes del projecte 

Tot seguit, es fa una caracterització dels possibles impactes, identificats com a significatius pel que fa al 
desenvolupament de la modificació puntual. 

 

4.2.1. Medi físic 

Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. La modificació puntual descrita en el 
present document, té una afectació sobre el sòl pràcticament nul·la. En aquest sentit l'EIRG determina que els riscos 
geològics tenen un grau de perillositat molt baixa o negligible, i com s'ha vist anteriorment,  

 

Pel que fa als cursos hídrics, la modificació no té afectacions als cursos d’aigua del municipi. No hi ha cap torrent o riera 
que transcorri en l’àmbit de La Servera. 

 

Les actuacions de la MpPGO no tenen una afectació directa en la capacitat de regàrrega dels aqüífers, ni en l’increment 
del risc de perillositat dels cursos hídrics, tal i com es veurà posteriorment. 

 

4.2.2. Medi biòtic 

Pel que fa al medi biòtic, els efectes sobre la vegetació. 

Entre els efectes negatius, cal recordar que bona part de l’entorn de la urbanització, així com les zones interiors de la 
urbanització que no han estat edificades, estan classificades com a hàbitat d’interès comunitari, no prioritari, Pinedes 
mediterrànies. 

Es destaca la futura afectació dels hàbitats d’interès comunitari (HIC), amb l’execució de les edificacions de les parcel·les 
que manquen edificar. En concret es poden afectar uns 5.000m2 d’hàbitat d’interès comunitari, entre la clau 2a i 
equipaments.Aquesta superfície representa el 24 % del total d’habitats d’interès Comunitari a l’interior de l’àmbit 
(20.505 m2). D’aquest hàbitat restaran amb la presetnt MpPGO 5.303 m2 en zona verdes. La resta d’hàbitat d’nterès 
comunitari, segons la cartografia es localitzen en parcel·lesprivades o fins hi tot en el sistema viari (la qual cosa és un 
desajust de la cartografia, donada l’escala en que s treballa la delimitació dels HIC. 

S’ha de recordar que la major afectació als HIC, es dóna en aquelles parcel·les no edificades, però aquesta superfcíes en 
bona part també s’hauria afectat sense la present Mp. 
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Imatge 41: Hàbitats d’interès Comitari en l’àmbit de la UA La Servera i proposta de Qualificació 

 
Font: Elaboració propia 

Cal recordar que l’àmbit de la UA La Servera no afecta espais inclosos al PEIN o a la Xarxa Natura 2000. 

 

4.2.3. Paisatge 

Pel que fa a l’afectació paisatgística, es considera que la MpPGO té una afectació positiva, doncs l’objecte mateix de la 
Modificació és la d’ajustar els límits a la realitat consolidada, afavorint l’adequació d’usos i la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics. 

 

Més específicament es considera que la MpPGO s’adequa als objectius de qualitat paisatgística assenyalats en el catàleg 
del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona per a la Unitat paisatgística de les Muntanyes de l’Ordal, on s’ubica 
l’àmbit de l’actuació. 

 

Concretament, es considera que s’adequa a l’objectiu 6.3. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el 
territori, ben relacionat amb l’entorn forestal. I compleix també els criteris i accions assenyalats en el present Document 
Ambiental Estratègic i que es relacionen alter cop a continuació: 

 

Criteris i accions 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

... 

6.3. Promoure el tractament de les franges de seguretat al voltant dels assentaments que estan en medi 
forestal, amb criteris d’efectivitat en la lluita contra incendis, de sostenibilitat ecològica i d’integració 
paisatgística. 

... 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 
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6.12. Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les 
perifèries i evitar-hi la ubicació d’activitats o instal·lacions impròpies. Evitar la degradació d’aquestes fronteres 
tot creant franges de transició o límits clars, depenent dels casos. 

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

 

El desenvolupament de la modificació no suposarà cap alteració significativa ni incidència visual pels espectadors 
permanents (veïns de la zona) i esporàdics (visitants i aquells que passin per la carretera de BV-2421).  

La franja de la UA La Servera, situada a l’extrem sud, d’aquesta , que manca edificar, segons el planejament vigent, que 
la present modificació conserva, amb les pertinents modificacions, un cop executada si que modificarà el perfil i les 
visuals de la urbanització, però és un impacte moderat ja assumit des de l’aprovació de l’actual PGO. 

 

4.2.4. Contaminació acústica i lumínica  

Pel que fa a la contaminació lumínica, no es preveu canvis arran de la present modificació puntual. En tot cas 
cadascuna de les edificacions que s’implantin en les parcel·les escollides, hauràn de tenir en compte la classificació E3 
de la totalitat de l'àmbit, segons les zones de protecció de la contaminació lumínica. 

 

En el mateix sentit, pel que fa a la contaminació acústica, no es preveu canvis arran de la present modificació puntual.  
En tot cas cadascuna de les edificacions que s’implantin en les parcel·les escollides, hauràn de tenir en compte els valors 
establerts en el mapa de capacitat acústica aprobat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

 

4.2.5. 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 (+1.194m2) del global de superfície de parcs urbans i d’equipaments, amb un increment del 
parcial de parcs urbans (+1.066), i també del d’equipaments públics (+129m2). 

 

No hi ha sols 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.  
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4.2.6. Fluxos ambientals 

La modificació puntual no comportarà un augment del consums d’aigua, energia i producció de residus i aigües 
residuals, més enllà dels consum de recursos de les noves vivendes i depenent de la tipologia d’equipament que es 
desenvolupi en el sector. 

 

4.2.7. Riscos Ambientals i canvi climàtic 

Atmosfera i canvi climàtic 

Com s’ha vist el desenvolupament de la present MpPGO suposa un lleuge retorsés pel que fa a les emissions de GEH 
donat l’augment de la mobilitat associat a l’increment de superf´ciies per a equipaments, malgrat l’increment de vers 
públic i la disminució de la superfície residencial (s’ha de tenir en compte que el 61% de lkes parcel·les estan 
consolidades). 

Taula 8. Emissions de CO2 segons alternativa 0 i la proposta definitiva 

    Alternativa 0 Alternativa 1 

    Total (T CO2/any) 
Per 

cápita Per m2 
Total (T 

CO2/any) 
Per 

cápita Per m2 

Emissions consums energètics 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 0,00 

Emissions mobilitat generada 189,85 0,01 0,00 267,73 0,02 0,00 

Emissions cicle de l'aigua 4,80 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 

Emissions residus 28,70 0,00 0,00 28,90 0,00 0,00 

TOTAL (t CO2/any)  253,34 0,02 0,00 331,57 0,02 0,01 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Departament 
d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 

 

Risc d'inundació 

En l'EIRG no s'han detectat riscos provinents per fluxos torrencials. Fet retificat segons la cartografia temàtica 
d’inundabilitat de l’Agència catalana de L’aigua 

 

Risc d'incendi forestal 

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. 
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Imatge 42: Franges perietrals de baixa combustibilitat de Corbera de Llobregat 

 
Font: Ajuntament de Corbera de llobregat 

 

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. 

 

En aquest sentit, la MpPGO adapta la franja de protecció de 25 metres d’amplada entorn a la urbanització d’acord amb 
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

L’alternativa 2a, que finalment la proposta final ‘adopta, indica que es millora el gir dels vehicles de contra incendis, i 
millora l’accessibilitat al gran parc urbà veí. 
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Imatge 43: Franges perietrals de baixa combustibilitat de la UA La Servera 

 
Font: Ajuntament de Corbera de llobregat 

 

Riscos geològics 

Tal i com es pot observar en l'EIRG que acompanya la Modificació Puntual, no hi ha riscos geològics a destacar en 
l'àmbit de la UA La Servera. 

 

Imatge 44: Quadre resum de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics a La Servera 

 
Font: EIRG que acompanya la MpPGO 

 

4.3. Valoració qualitativa dels impactes identificats 

Un cop analitzada la proposta de la MpPGO presentada, en aquest apartat s’identifiquen i es valoren els vectors 
ambientals que resulten afectats pel desenvolupament d’aquesta, tenint en compte els requeriments ambientals 
descrits. 
 

Taula d’identificació dels potencials impactes 

impactes  
 Positiu 
 Negatiu 
 Indeterminat 
 Inexistent o irrellevant 

 

Alhora també a continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de la 
proposta de la Mp. 

Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre i s’ha avaluat segons sigui:  
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COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata un cop 
finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores. 

MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no precisa mesures correctores 
ni protectores intensives i la tornada a l’estat inicial del medi no requereix molt de temps. 

SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix adoptar 
mesures correctores, amb tot, aquesta recuperació requereix d’un llarg període de temps. 

CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable. Es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals i sense possibilitat de recuperació, fins i tot 
amb l’adopció de mesures correctores. 

En la següent taula es mostren els citats efectes ambientals, i la seva valoració. 

 
Medi físic 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Sòl 
Increment de l’ocupació del sòl directe pels nous usos Compatible 
Impermeabilització del sòl Compatible 

Morfologia Alteració de la topografia i moviments de terres Compatible 
Elements singulars Destrucció de patrimoni d’interès geològic -- 
Recursos minerals  Pèrdua de recursos naturals -- 

 
Ambient Atmosfèric 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Atmosfera 

Impacte en la qualitat de l’aire derivat de les activitats previstes del 
sector 

Compatible 

Impacte en la qualitat de l’aire derivat de la mobilitat generada Compatible 
Increment dels nivells sonors derivat dels usos previstos al sector Compatible 
Increment de la contaminació lumínica derivat dels usos i activitats 
previstos 

Compatible 

Introducció de noves olors derivats de les activitats i usos previstos 
en el sector 

 

 
Medi biòtic 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Espais, Hàbitat i 
Espècies protegides 

Degradació d’espais protegits Naturals (ENPE, XN2000, PEIN) -- 
Degradació de Zones Humides -- 
Afectació/ Degradació forest púbiques -- 
Degradació Hàbitats d’interès comunitari Compatible 
Afectació directa espècies protegides -- 

Vegetació 
Introducció d’espècies invasores Compatible 
Afecció als arbres d’interès.   

Fauna 

Fragmentació dels àmbits de connectivitat Compatible 
Degradació de l’hàbitat d’espècies de fauna protegides 
potencialment presents en el territori. 

 

Increment del risc d’electrocució per l’avifauna, derivada dels usos i 
activitats complementaris al sector 

 

 
Medi perceptual – paisatge 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 
Paisatge intrínsec Unitats de paisatge afectades Compatible 
Intervisibilitat Incidència visual Compatible 
Singularitats Components singulars del paisatge  
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Riscos  naturals i antròpics  
FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Riscos Naturals 

Existència de Zones inundables  
Danys a les persones i els bens per ocupació d’espais inundables.   
Augment o convivència amb el perill d’incendi Forestal Compatible 
Augment o convivència amb riscos geològics  Compatible 

Riscos Antròpics. 
Contaminació del Sòl i 
aigües 

Risc contaminació del Sòl, aigües superficials, subterrànies en fase 
d’obres 

 

Risc contaminació del Sòl, aigües superficials, subterrànies pels 
usos i activitats previstes en el sector 

 

Riscos Antròpics. 
Transport mercaderies 

Incidència del risc del transport de mercaderies perilloses 
 

Riscos Antròpics. radiació 
electromagnètica 

Increment de la població exposada a nivells de radiació 
electromagnètica.  

 

 
Canvi Climàtic 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Temporades de sequera 
Alteracions en els règims de subministrament d’aigua Compatible 
Estrès hídric de la Vegetació Compatible 
Augment del Risc d’incendi Compatible 

Augment de la possibilitat 
i intensitat de les onades 
de calor 

Afectacions en la salut de les persones Compatible 
Augment de demandes puntes d’energia 

Compatible 

Increment freqüència i 
intensitat dels  fenòmens 
de tempesta intensa de 
puja  

Augment del risc de fenòmens torrencials -- 
Alteració règims d’escorrentia -- 
Danys a bens públics, privats i infraestructures 

-- 

Mitigació dels efectes del 
canvi climàtic 

Increment de les emissions de GEH derivades dels 
desenvolupaments urbanístics i de la mobilitat generada 

Compatible 

 
luxes ambientals  

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Cicle de l’aigua 

Alteració dels cursos fluvials.  -- 
Alteració règim d’escorrentia  -- 
Contaminació aigües superficials -- 
Degradació estat qualitatiu i quantitatiu aigües subterrànies -- 

. Abastament Augment de la necessitat d’abastament Compatible 

Cicle de l’Aigua. 
Sanejament 

Augment de la pressió sobre els Sistemes de sanejament i 
tractament de l’aigua 

Compatible 

Contaminació de les aigües superficials, per descàrregues de les 
aigües provinents de l’espai públic  

-- 

Energia 
Augment consum d’energia en relació als usos i activitats previstes 
en el sector 

Compatible 

Residus / materials 
Necessitat de moviments de terra Compatible 
Residus de la construcció Compatible 
Augment en la generació de residus domèstics Compatible 

Mobilitat Increment de la mobilitat derivada dels usos i activitats de la 
proposta per al sector 

Compatible 

Tendència a la mobilitat sostenible, eficient, integradora  Compatible 
Facilitar els desplaçaments amb modes de transport no motoritzats 
per evitar l’emissió de gasos contaminants als vehicles de motor.  

Compatible 
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FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 
Millora de la connectivitat social Compatible 

 
Medi socio–econòmic 

FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE PREVISIÓ 

Patrimoni 

Afectació / degradació de Lloc d’interès cultural, històric i /o 
arqueològic 

 

Interrompre i impedir l’accés als elements patrimonials catalogats   
Fragmentació dels eixos de connectivitat social locals i territorials 
(camins ramaders i senders) 

Compatible 

Productiu Pèrdua de sòl productiu agrícola -- 

Població 

Augment zones verdes urbanes Compatible 
Augment d’equipaments Compatible 
Pèrdua de funcionalitat dels espais públics i de cohesió social per 
falta d’espais de convivència  

Compatible 

Efectes sobre la població del municipi i municipis entorn pròxim -- 
Efectes sobre l’economia del municipi i municipis entorn pròxim i 
comarca 

-- 

Efectes sobre el mercat de treball dels municipi i dels municipis de 
l’entorn 

-- 

Planejament territorial i 
urbanístic 

Incompatibilitat o incoherències amb el planejament vigent 
municipal i/ territorial o prescripcions establertes en altres 
instruments d’ordenació. 

Compatible 

 

A la vista de la taula anterior i de tots els punts anteriors, del present DAE, es pot concloure que el desenvolupament 
de la modificació puntual, en les consideracions que s'han explicat en aquest document, així com en la memòria 
informativa i justificativa de la modificació puntual del PGO en l’àmbit de la Unitat d’Actuació de La Servera, a Corbera 
de Llobregat, es classifica de forma general com a COMPATIBLE. 

 

Tot i això, a continuació es detallen una sèrie de mesures ambientals a tenir en compte per tal de minimitzar encara 
més l’afectació ambiental. 

  



DOCUMENT  AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 
Mp PGO Corbera de Llobregat – UA de La Servera i ajust del límit amb la UA5 Ampliació del Nucli 

66 

 

 



MESURES AMBIENTALS  

 

67 

5. MESURES AMBIENTALS 
Pel que fa a les determinació de mesures adoptades per prevenir, reduir i corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en 
el medi ambient de l’aplicació del pla, prenent en consideració el canvi climàtic i la millora del medi ambient en general, 
l’ordenació establerta per la Modificació Puntual s’ha dut a terme tenint en compte la sostenibilitat ambiental, 
paisatgística i territorial. 

 

Donades les característiques de la modificació, i tot les seves poques repercussions ambientals, es proposen algunes 
mesures ambientals que poden ser d’interès per tal de minimitzar encara més l’afectació, i millorar la integració 
ambiental i paisatgística de la UA La Servera a l’àmbit on aquesta s’inscriu. 

 

Així, s’inclouen mesures ambientals referents a diferents objectius ambientals que corresponen als principals aspectes 
detectats en el present document, entre altres: 

- Mesures per incrementar la protecció en vers els incendis forestals i millorar l'adaptació al canvi climàtic, 
destinades sobretot a la gestió de la massa forestal que rodeja l’àmbit de la UA la Servera, per tal de 
minimitzar els possibles efectes del canvi climàtic en l’increment del risc d’incendi forestal. 

- Mesures de protecció del sòl durant les obres d'execució i de protecció de talussos, per tal de minimitzar el 
risc provinent pels moviments de terra o les possibles escorrenties originades en la formació de talussos. 

- Gestió dels espais verds i mesures sobre la vegetació present a l'àmbit, tot afavorint la vegetació autòctona, 
adaptada a les condicions climàtiques d’aquest territori, i evitant la plantació de plantes exòtiques o foranies 
en l’enjardinament dels espais verds, vàlides tant els espais verds públics com privats. 

 

A continuació s'exposen les diverses mesures ambientals a tenir en compte, per tal de minimtzar els impactes de la 
MpPGO, i en quin vector ambiental tenen incidència. 

 

Adaptació al canvi climàtic / mesures per les zones de bosc 

Incrementar la protecció vers els incendis forestals. 

 Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de pins per tal de reduir el risc 
d'incendi. 

 Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 
20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) en les zones de parc urbà. 

 Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 

 Foment de la presència d'espècies arbòries i arbustives productores de fruits susceptibles de ser font 
d'aliment per a la fauna fora de les franges de protecció d’incendis. 

 Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos 
ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitat i no coincideixin amb el període de risc d'incendis forestals. 

 Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior 
com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 

 

Risc d'incendi forestal que afecta l'àmbit de la UA la Servera, es recomana dur a terme les següents accions: 

 Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 

En aquest mateix sentit, caldrà tenir en compte en qualsevol activitat constructiva que es produeixi a l’interior de la UA 
la Servera: 
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1) Que la ubicació dels dipòsits de material combustible es realitzin en zones allunyades de la massa arbrada i 
disposar de totes les mesures de prevenció o d'extinció d'incendis pertinents; i  

2) Realitzar un pla d'emergència que contempli les mesures adoptades en cas d'incendi. 

 

Protecció del sòl 

Per tal de protegir el sòl de l’àmbit cal evitar totes aquelles pràctiques innecessàries que impliquin la pèrdua o l’erosió 
del sòl, en el cas que aquestes siguin indispensables, replantejar la seva execució per minimitzar al màxim l’impacte. Així 
doncs, a continuació, s’exposen les mesures preventives que s’han considerat adients: 

 Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció, donat que el risc d’erosió incrementa com més 
extensió ocupada hi ha. 

- Es proposa delimitar les àrees afectades pel moviment de terres, per tal de minimitzar la resta de 
zones. 

- Les terres no vegetals sobrants generades pels moviments de terres, es poden reutilitzar per al 
rebliment sobre el terreny. 

- Seria necessari gestionar correctament les terres excedents generades durant el moviment de terres. 
Aquestes haurien de ser transportades a centres gestors o abocadors autoritzats per aquest tipus de 
residu. 

- Si és necessari l’execució de talussos pel desenvolupament de les edificaions que s’encabiran en les 
parcel·les previstes, aquests s’haurien de regenerar aplicant tècniques de xerojardineria i sempre amb 
espècies pròpies de la zona. 

 Evitar la compactació del sòl en les zones verdes i espais lliures. La qual cosa ens remet a la primera mesura: 
“delimitació d’àrees”. 

 

Talussos 

En el cas que s'hagin de construir talussos o murs de contenció o altres similars. Per tal d’estabilitzar els talussos que es 
puguin donar pel desenvolupament urbanístic s’ha de ser curós i tècnicament viable per tal de minimitzar esllavissades 
i/o la pèrdua i l’erosió del sòl. 

Una de les mesures més efectives, i alhora integradores paisatgísticament, són totes aquelles que impliquin el 
recobriment vegetal, el menor pendent possible i el drenatge eficient de l’aigua. 

Com a mesures concretes es proposen les següents: 

 Canalització de les aigües en els talussos, utilitzant de baixants i cunetes que derivin l’aigua pluvial fins als 
drenatges naturals de l’àmbit, per tal de prevenir i gestionar possibles problemes d’erosió. 

 Possibilitar que la terra extreta durant el procés d’execució de l’obra es reutilitzi en els treballs de terraplenat. 
Sobretot utilitzar la terra vegetal dels horitzons superficials per tal de restaurar els talussos i terraplens, ja que 
aquesta terra facilita la recuperació i restauració vegetal dels pendents generats. 

 Utilitzar, sempre que sigui tècnicament possible, mètodes de bioenginyeria per a l'estabilització dels talussos. 

 

Gestió dels  espais verds i vegetació de l’àmbit  

Evitar la plantació d’espècies al·lòctones o exòtiques per l’enjardinament dels espais verds, que tinguin un 
comportament expansiu o invasor demostrat. 

En el cas que s'hagin de realitzar noves plantacions i en la vegetació a implantar, s’utilitzarà planta autòctona per 
facilitar la integració visual i evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies. Així, doncs, les espècies escollides 
hauran de complir les següents condicions: 

 

- Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl). 

- Espècies de fàcil implantació. 
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- Capacitat de protecció i estructuració del sòl. 

- Ser espècies de desenvolupament no massa lent. 

- Espècies de baix manteniment i requeriment hídric. 

- La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals existents 
a l’entorn immediat. 

- Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del cromatisme. 

- A les zones amb vegetació o properes a elles seria bo preveure paviments drenant, porosos, o amb 
pendents cap a les zones vegetades, que facilitaran la infiltració de l’aigua pluvial. 

 

Amb aquest “mètode d’intervenció natural” es redueix, simultàniament, la necessitat d’introduir energia exosomàtica 
(eradicació de males herbes), l’ús de biocides i el consum d'aigua per a rec donat que les espècies mediterrànies 
demanden menys aportació hídrica. 

 

En aquest sentit també s'afavorirà la introducció d'espècies de xerojardineria, en zones i espais en que es requereixi un 
tractament més ornamental. Tal com s’ha esmentat altres espècies ornamentals que tinguin un bon comportament en 
el medi i estiguin integrades a l’entorn també es podrien incloure, sempre seguint criteris de manteniment i estalvi 
d’aigua, i d’adequació a l’entorn. 

 

L’ajuntament hauria de promoure una similitud entre els espais enjardinats i les masses forestals naturals pròximes a 
l’àmbit, pel que en la gestió d’aquests caldria:  

- Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques, medicinals,etc.  

- Afavorir la no plantació de gespa consumidora d’aigua i optar per altres sistemes per cobrir les superfícies 
plantades i mantenir la humitat al sòl com plantes tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i 
àrids decoratius o espècies autòctones adaptades a característiques climàtiques mediterrànies i de menor 
requeriment hídric com el cas de: Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Stenotaphrum secundatum, etc. 

 

Per altra banda, en la gestió dels espais verds i lliures de la UA, i donada la presència de diversos Hàbitats d'Interès 
Comunitari, l'Ajuntament haurà de vetllar per tal de no afectar les comunitats naturals, i potenciar la successió cap a un 
alzinar madur, mitjançant actuacions específiques de gestió. 
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6. VIGILÀNCIA I SEGUIMENT AMBIENTAL 
La legislació marc de l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes requereix establir mesures de supervisió i 
control per a les diferents fase que comporti una actuació urbanística. El punt J de l’article 29, de la llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental indica que és necessari que el DAE, inclogui una descripció de les mesures previstes 
per al seguiment ambiental del pla. 

L’Annex VI. Estudi d’impacte ambiental i criteris tècnics, de la mateixa llei 21/2013, malgrat fer referència a projectes i 
no a plans i programes, en el seu punt 7, indica què ha de contenir un Programa de Vigilància Ambiental. 

Annex VI Estudi d’impacte ambiental i criteris tècnics 

(...) 

7. Programa de vigilància i seguiment ambiental. 

El programa de vigilància ambiental ha d’establir un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures, 
preventives i correctores i compensatòries contingudes a l’estudi d’impacte ambiental tant en la fase d’execució com en la 
d’explotació. Aquest programa ha d’atendre la vigilància durant la fase d’obres i el seguiment durant la fase d’explotació del 
projecte. Els objectius perseguits són els següents: 

a) Vigilància ambiental durant la fase d’obres: 

– Detectar i corregir desviacions, amb rellevància ambiental, respecte al que s’ha projectat en el projecte de 
construcció. 

– Supervisar la correcta execució de les mesures ambientals. 

– Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures. 

– Seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants. 

– Alimentar futurs estudis d’impacte ambiental. 

b) Seguiment ambiental durant la fase d’explotació. L’estudi d’impacte ambiental ha de justificar l’extensió temporal 
d’aquesta fase considerant la rellevància ambiental dels efectes adversos previstos. 

– Verificar la correcta evolució de les mesures aplicades en la fase d’obres. 

– Seguiment de la resposta i evolució ambiental de l’entorn de la implantació de l’activitat. 

– Alimentar futurs estudis d’impacte ambiental. 

(...) 
 

Amb tot, i donada la naturalesa de la present modificació puntual, no es creu necessari establir un programa de 
vigilància ambiental, i no es proposen emissió d’informes de seguiment, ni la seva periodicitat, ni tampoc indicadors 
ambientals de seguiment, donades les característiques de la modificació i les explicacions anteriors. 
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