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RESOLUCIÓ 
ACC/    /2022, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del 
Pla general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera, al terme municipal de 
Corbera de Llobregat (exp. OTAABA20220007). 
 
 
Fets 
 
En data 19 de gener de 2022 van entrar al registre electrònic del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori la sol·licitud d’inici del procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera, al terme municipal de Corbera de 
Llobregat, així com la documentació necessària per a l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic, presentades per l’Ajuntament.  
 
Atenent la subjecció de la Modificació puntual de referència a l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va consultar les administracions 
públiques afectades i les persones interessades d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre, d’avaluació ambiental, per tal que emetessin les consideracions que 
estimessin oportunes sobre els efectes en el medi ambient que pot comportar la Modificació 
puntual en relació amb les respectives competències, així com sobre l’abast i el grau 
d’especificació de l’eventual estudi ambiental estratègic. 
 
Finalitzat el termini per als pronunciaments i un cop analitzada la proposta, l’Oficina Territorial 
ha emès l’informe, el 10 de març de 2022, en el qual es proposa formular l’informe ambiental 
estratègic en el sentit que la Modificació puntual no s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental 
estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en 
compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental.  
 
En concret, s’especifica que la proposta té per objecte adequar el planejament urbanístic a la 
realitat existent a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera, situada a l’oest del nucli urbà de 
Corbera de Llobregat. En concret, es tracta d’una àrea especialitzada residencial de 53.237 m² 
classificada pel Pla general d’ordenació urbana vigent com a sòl urbà, si bé l'actuació es centra 
en diversos punts molt localitzats del conjunt de la urbanització, on es proposen ajustos entre 
els límits de zones i sistemes i la realitat consolidada. 
 
D’acord amb això, d’una banda en l’informe proposta esmentat es constata que la 
documentació aportada inclou un document ambiental estratègic, el qual s’ajusta a les 
determinacions de l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En 
concret, conté una diagnosi ambiental de l’àmbit d’actuació; els objectius i criteris ambientals 
establerts; la descripció de les alternatives estudiades, justificant l’elecció de l’alternativa 
seleccionada; la identificació dels possibles efectes de la proposta sobre el medi ambient i la 
definició de les mesures preventives i/o correctores per tal de minimitzar-los; així com les 
mesures de seguiment ambiental previstes. 
 
D’altra banda, s’analitza el valor i la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi atenent els vectors d’espais 
protegits i biodiversitat, la morfologia, la hidrografia, el paisatge, l’eficiència energètica i els 
riscos d’incendi, geològics i d’inundabilitat, entre d’altres. 
 
D’acord amb això, en l’informe proposta es conclou que, malgrat la Modificació puntual 
comportarà una sèrie de canvis puntuals en l’ordenació de la unitat d’actuació de la Servera, el 
seu objectiu és adequar el planejament urbanístic a la realitat existent i resoldre alguns 
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desajustos de límits. Així doncs, es considera que el desenvolupament de la proposta no 
suposarà efectes significatius en el medi ambient o la qualitat del paisatge, així com tampoc no 
es preveuen alteracions respecte les previsions actuals del planejament vigent en matèria del 
cicle de l’aigua, la qualitat de l’aire o en les condicions acústiques, lumíniques i 
electromagnètiques.  
 

Fonaments de dret 
 
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 
de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes 
i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient. 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, 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, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran aplicables les prescripcions 
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la normativa bàsica esmentada, d’acord amb les regles 
contingudes en la mateixa disposició. 
 
L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions 
dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
 
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l’informe ambiental estratègic. 
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb tots 
els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
L’article 6.3 del Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estableix que la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural manté les funcions i l’estructura previstes al Decret 277/2016, de 2 
d’agost. 
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en 
matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la 
persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars 
de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica, disposa 
que es delega en aquestes darreres la competència que l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en els supòsits següents: 
modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors 
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urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, 
llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei territorial. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 
 
 
Resolc: 
 
—1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera, al terme municipal de Corbera de 
Llobregat, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té 
efectes ambientals significatius, amb el benentès que es doni compliment a les consideracions 
següents:  
 
a) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si escau, sobre la Modificació puntual aprovada inicialment, de conformitat amb 
l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
b) Atès que el desenvolupament de les parcel·les actualment no edificades produirà una certa 
afectació sobre la vegetació, caldrà preveure l’adopció de mesures de mitigació de l’impacte. 
Així, a banda de les mesures proposades en el document ambiental, es recomana 
l’establiment de zones de verd privat (Vpp) a l’interior de les parcel·les, per tal d’assegurar 
àrees de protecció de la vegetació existent a l’interior de l’àmbit de la UA i procurar la màxima 
continuïtat entre els espais lliures. 
 
c) Per tal d’evitar possibles afeccions sobre les comunitats faunístiques que pugui albergar 
l’àmbit, caldrà evitar la realització de podes, tales o desbrossades durant l’època de major 
sensibilitat per a la fauna (de l’1 de març fins a l’1 d’agost), sempre que sigui possible. 
 
d) En el desenvolupament de la proposta, caldrà garantir la màxima adaptació de les noves 
construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat dels terrenys, 
contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament adequat dels 
talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l’impacte 
paisatgístic. 
 
e) Caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, considerant 
criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i 
de qualitat. 
 
f) Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica, tot donant compliment als 
requisits establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 
de març, modificat pel Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre.   
 
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i publicar-la al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en la via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o 
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bé sens perjudici dels que siguin procedents en la via administrativa contra l’acte d’aprovació 
del Pla, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
D’acord amb l’esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental 
estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat el Pla en el termini 
màxim de quatre anys des que es publiqui. 
 
 
Barcelona,  
 
P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) 
 
 
Josep Pena Sant 
Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
 
Signat electrònicament 
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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit de la unitat d’actuació de la 
Servera, al terme municipal de Corbera de Llobregat 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte:  Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
 
Municipi:  Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 
Peticionari:  Ajuntament 
 
Referència:  OTAABA20220007 (IPR IAE 014-22) 
 
 
2. Fonaments de dret  
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.  
 
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de 
la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa 
bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa 
bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions 
dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
 
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic.  
 
- Les disposicions transitòries segona i tercera del Decret 21/2021, de 25 de maig, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableixen el règim transitori d’aplicació 
mentre no s'aprovi la reestructuració dels departaments que, d'acord amb el mateix Decret, 
canvien de denominació, s'agrupen o assumeixen noves competències procedents d'altres 
departaments. 
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
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ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.  
 
 
3. Objecte  
 
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per 
l’òrgan ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.  
 
 
4. Antecedents 
 
En data 19 de gener de 2022, va entrar al registre electrònic del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental 
estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la 
unitat d’actuació de la Servera, al terme municipal de Corbera de Llobregat, presentada per 
l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud la documentació de l’avanç de la Modificació puntual 
amb els plànols corresponents i el document ambiental estratègic. 
 
En el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de la Llei 
21/2013, s’ha consultat a les administracions públiques afectades i al públic interessat 
següent:  
− Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 

Barcelona  
− Agència Catalana de l’Aigua  
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural 
− Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona 
− Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura  
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil  
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica  
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
− Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
− Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
− Consell Comarcal del Baix Llobregat  
− DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural  

 
En resposta a les consultes realitzades, s’han rebut informes de la Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals, de 3 de febrer de 2022; l’Autoritat del Transport Metropolità, de 4 
de febrer de 2022; l’Agència Catalana de l’Aigua, de 23 de febrer de 2022; l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 25 de febrer de 2022; i el Servei Territorial de 
Protecció Civil a Barcelona, de 4 de març de 2022; així com l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de 7 de març de 2022, les consideracions 
dels quals s’han tingut en compte en la redacció del present informe.  
 
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades 
en els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats 
per l’Agència de Residus de Catalunya i la Direcció General de Salut Pública, en les matèries 
referents a les seves respectives competències. 
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5. Descripció de la proposta 
 
La present Modificació puntual té per objecte adequar el planejament urbanístic a la realitat 
existent a l’àmbit de la unitat d’actuació (UA) de la Servera, situada a l’oest del nucli urbà de 
Corbera de Llobregat. En concret, tal com mostra la imatge 1, es tracta d’una àrea 
especialitzada residencial de 53.237 m2 classificada pel Pla general d’ordenació urbana 
(PGOU) vigent com a sòl urbà, que limita amb el sòl no urbanitzable per l’oest, amb una zona 
residencial del nucli urbà pel nord i amb una àrea de sistema de parc urbà per l’est. De tota 
manera, cal assenyalar que l'actuació proposada es centra en diversos punts molt localitzats 
del conjunt de la urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1. Planejament vigent Imatge 2. Proposta de la Modificació puntual 
 
Segons l’exposat en la documentació aportada, amb la digitalització del planejament sobre la 
cartografia a escala 1:1000 de restitució de vol i l’aixecament topogràfic de detall realitzat, 
s’han detectat desajustos entre els límits de zones i sistemes i la realitat consolidada. Per tal 
de resoldre aquests aspectes, tal com mostra la imatge 2, es proposen les accions següents: 
- Ajustar els límits de la unitat d’actuació, fet que suposa una lleugera ampliació de l’àmbit 
respecte el determinat pel planejament vigent, essent la superfície proposada de 55.764 m2 
(increment del 4,75%).  
- Adaptar a la realitat consolidada els límits entre zones d’edificació unifamiliar aïllada (clau 
a2) i els diferents sistemes (parcs urbans, xarxa viària, serveis tècnics i equipaments), 
produint-se una reducció de la superfície de zona en més de 1000 m2 i un increment de la 
superfície de parc urbà. 
- Ajustar alguns trams de la xarxa viària a la realitat existent i millorar-la mitjançant l’obertura 
d’un pas a l’extrem nord-est de la urbanització, des del carrer Antic de Sant Ponç cap a la 
zona de parc urbà; i la introducció d’un cul de sac per al gir de vehicles al final del passatge 
de la Servera, que actualment no té sortida. 
- Redefinir la reserva d’equipament públic, ajustant-la a la delimitació realment cedida 
mitjançant l’escriptura de cessions, més allargada, produint-se un intercanvi amb el sistema 
de parc urbà. Així, la proposta planteja engrandir-lo cap el sud, fins a tenir façana amb el 
passatge de la Servera, per tal de disposar d’un accés a peu pla des d’aquest vial. Com a 
conseqüència, es produeix un increment de superfície d’equipament públic. 
 
La superfície de parc urbà que es redueix, principalment pel cul de sac i per l’ampliació de 
l’equipament, es compensa amb la qualificació de parc urbà d’una franja d’edificació 
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unifamiliar aïllada (clau a2), de topografia suau, que inclou el camí històric a Vallirana, que es 
reconeixerà i preservarà, i que permetrà la connexió i accés al parc urbà amb el qual limita 
per l’oest. 
 
Alhora, la Modificació puntual contempla la qualificació de tres petits serveis tècnics (de 
17,55 m2, 15 m2 i 12 m2), per tal de preveure una instal·lació de bombament en terreny 
qualificat actualment de parc urbà; i reconèixer els quadros de comandament per al 
subministrament elèctric existents en dos punts qualificats com a zona a2. També es revisa 
la qualificació d’una parcel·la de zona residencial a2, de forma triangular allargada, situada 
entre dos vials, c/ Antic de Sant Ponç i c/ Salvador Espriu, amb pendent transversal del 50% i 
afectada pel pas d’una línia elèctrica aèria de 25 KV, plantejant qualificar-la de parc urbà. 
Paral·lelament, es proposa traslladar la superfície d’aprofitament a una parcel·la de 1.200 m2 
actualment qualificada de servei tècnic (clau ST) on existeixen un antic dipòsit d’aigua i la 
caseta d’instal·lacions, els quals es troben fora de servei des de fa anys i, segons l’exposat 
en la documentació aportada, no hi ha previsió de necessitats municipals de servei tècnic 
d’aquestes dimensions. 
 
 
6. Consideracions ambientals 
 
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual és objecte d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de la disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
En el marc d’aquest procediment, es constata que la documentació aportada inclou un 
document ambiental estratègic (DAE), el qual s’ajusta a les determinacions de l’article 29 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En concret, conté una diagnosi 
ambiental de l’àmbit d’actuació; els objectius i criteris ambientals establerts; la descripció de 
les alternatives estudiades, justificant l’elecció de l’alternativa seleccionada; la identificació 
dels possibles efectes de la proposta sobre el medi ambient i la definició de les mesures 
preventives i/o correctores per tal de minimitzar-los; així com les mesures de seguiment 
ambiental previstes. 
 
A continuació, es valora ambientalment la Modificació puntual, atenent els criteris definits en 
l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, per tal de determinar si el seu 
desenvolupament tindrà efectes ambientals significatius. 
 
Primerament, s’ha constatat que l’àmbit d’actuació es troba classificat pel planejament vigent 
de sòl urbà. No obstant, cal posar de manifest que la Modificació puntual proposa una sèrie 
d’ajustos del límit de la unitat, alguns dels quals afecten puntualment petites franges de sòl 
no urbanitzable. D’una banda, al nord-oest, es regularitza el límit de la BV-2421 amb la UA i, 
d’altra banda, al sud-oest, s’ajusta el límit de les parcel·les residencials, amb un petit 
increment de 5,59 m2 de sòl no urbanitzable. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’exposat en la documentació aportada, la unitat d’actuació de la 
Servera té un 61,7% de parcel·les consolidades. No obstant, posa de manifest que la 
urbanització presenta alguns dèficits d’urbanització i no disposa de projecte de reparcel·lació 
inscrit en el Registre. 
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Pel que fa al valor i a la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi, es constata que la proposta no afecta 
directament cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d’interès natural (PEIN) o en la xarxa 
Natura 2000, si bé cal tenir en compte la proximitat de l’espai protegit de les Muntanyes de 
l’Ordal, inclòs en el PEIN i en la xarxa Natura 2000 com a zona d’especial conservació (ZEC) 
i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) amb el nom Serres del Litoral central (codi 
ES5110013), el qual es troba a uns 500 m al sud de la urbanització. En aquest sentit, el DAE 
aportat afirma que el desenvolupament de les propostes de la Modificació puntual no 
afectarà de forma directa o indirecta als espais PEIN i Xarxa Natura 2000, donades les 
característiques de la proposta. 
 
Alhora, tal com mostra la imatge 3, s’ha palesat que gran part de la vegetació forestal 
existent a l’interior de la urbanització es troba definida com a hàbitat d’interès comunitari 
(HIC) no prioritari corresponent a pinedes mediterrànies (codi 9540), d’acord amb la Directiva 
92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge 3. Elements ambientalment rellevants a l’entorn de l’àmbit d’actuació 

 
En aquest sentit, cal assenyalar que la parcel·la on es proposa un canvi de qualificació, de 
serveis tècnics a zona residencial d’edificació aïllada (clau a2), així com la zona residencial 
no edificada de l’extrem sud de la urbanització es troben actualment ocupades per masses 
forestals. 
 
Consegüentment, és palès que el desenvolupament d’aquestes parcel·les produirà una certa 
afectació sobre la vegetació, motiu pel qual caldrà preveure l’adopció de mesures de 
mitigació de l’impacte. En concret, el DAE estima que l’execució de les edificacions de les 
parcel·les que manquen edificar pot afectar uns 5.000 m2 d’hàbitat d’interès comunitari, si bé 
justifica que aquesta superfície en bona part també s’hauria afectat com a conseqüència del 
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desenvolupament del planejament vigent. En tot cas, es constata que el document ambiental 
defineix una sèrie de mesures ambientals per a la gestió dels espais verds i la vegetació 
present a l'àmbit, centrades principalment en la preservació de la vegetació autòctona, 
evitant la introducció de plantes exòtiques o foranies en l’enjardinament dels espais verds, 
vàlides tant pels espais verds públics com privats; i determina que l’Ajuntament haurà de 
vetllar per una gestió dels espais lliures que garanteixi la no afectació dels HIC presents, així 
com promoure una similitud entre els espais enjardinats i les masses forestals naturals 
pròximes a l’àmbit. Addicionalment, es recomana l’establiment de zones de verd privat (Vpp) 
a l’interior de les parcel·les, per tal d’assegurar àrees de protecció de la vegetació existent a 
l’interior de l’àmbit de la UA i procurar la màxima continuïtat entre els espais lliures. 
 
Altrament, la presència d’aquestes masses boscoses fan que es tracti d’una zona amb elevat 
risc d’incendi forestal. En concret, es constata que el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, classifica el terme municipal de 
Corbera de Llobregat com a zona d’alt risc d’incendi forestal; i que la totalitat de l’àmbit 
d’actuació es troba inclòs en el perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis 
forestals (PPP) de les Muntanyes de l’Ordal i, per tant, està afectat pel Pla especial 
d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT. Endemés, tal com assenyala el 
DAE, la urbanització de la Servera està obligada a donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, i el seu Reglament de desplegament, el Decret 
123/2005, de 14 de juny. 
 
En aquest sentit, el DAE afirma que totes les urbanitzacions de Corbera de Llobregat 
disposen de la franja perimetral de protecció contra incendis i indica que la darrera actuació a 
l’entorn de la Servera va ser d’obertura i establiment de franja, al març del 2021; i la següent 
actuació prevista pel 2023 serà de manteniment de franja. 
 
Quant a la fauna, cal tenir en compte que la totalitat de l’àmbit es troba inclòs en una àrea 
d’interès faunístic associat a l’existència d’una àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Aquila 
fasciata), rapinyaire catalogat com a espècie d'interès comunitari que ha de ser objecte de 
mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats, segons l’annex I de la Directiva 
2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
Alhora, el DAE destaca la nombrosa presència de quiròpters (ratpenats), espècies de la 
fauna salvatge autòctona protegides pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
No obstant, tenint en compte que la urbanització presenta un elevat grau de consolidació, no 
s’espera que el desenvolupament de la proposta produeixi efectes significatius sobre la fauna 
potencialment present en aquesta zona. De tota manera, per tal d’evitar possibles afeccions 
sobre les comunitats faunístiques que pugui albergar l’àmbit, caldrà evitar la realització de 
podes, tales o desbrossades durant l’època de major sensibilitat per a la fauna (de l’1 de 
març fins a l’1 d’agost), sempre que sigui possible. 
 
En matèria del cicle de l’aigua, l’actuació proposada no interfereix amb cap curs fluvial i es 
troba fora d’aqüífers protegits i de zones declarades vulnerables o sensibles per la legislació 
vigent. A més, d’acord amb l’exposat en la documentació aportada, la urbanització de la 
Servera està connectada a la xarxa pública d’abastament d’aigua i disposa d’una extensa 
xarxa de clavegueram connectada al col·lector general que aboca les aigües residuals a 
l’estació depuradora de Sant Feliu de Llobregat. 
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En qualsevol cas, es considera que, atenent les característiques de les actuacions 
proposades per la present Modificació puntual, aquesta no suposarà majors afeccions en 
quant al vector aigua respecte el planejament vigent. No obstant, es recorda que caldrà 
obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la Modificació puntual aprovada 
inicialment i incorporar les seves prescripcions, si escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la morfologia dels terrenys, atès que la topografia de 
l’àmbit és complexa, amb presència de pendents superiors al 20% en gran part de la 
urbanització, tal com mostra la imatge 4. Per aquest motiu, el DAE estableix una sèrie de 
mesures a adoptar en cas que s’hagin de construir talussos o murs de contenció; i recomana 
utilitzar, sempre que sigui tècnicament possible, mètodes de bioenginyeria per a 
l’estabilització dels talussos. 
 

 
Imatge 4. Pendents superiors al 20% a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera 

 
En tot cas, es recorda que en el desenvolupament de la proposta caldrà garantir la màxima 
adaptació de les noves construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat 
dels terrenys, contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament 
adequat dels talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de 
terres i l’impacte paisatgístic. 
 
D’altra banda, la Modificació puntual incorpora un Estudi d'identificació de riscos geològics 
(EIRG), que analitza la perillositat relacionada amb la dinàmica de vessants, esfondraments, 
fluxos torrencials i inundabilitat. L’estudi conclou que no existeixen indicis de fenòmens 
geològic susceptibles de generar un risc per a les persones i els seus béns; i proposa una 
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sèrie de recomanacions de caràcter general a tenir en compte en el desenvolupament de la 
proposta. 
 
En relació amb l’anterior, cal destacar que l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, de 25 de febrer de 2022, considera que les recomanacions proposades per 
l’EIRG són adequades i, en especial, destaca la importància de revisar periòdicament les 
xarxes d’abastament i clavegueram, ja que ateses les característiques de les litologies 
presents a l’àmbit, les possibles fuites d’aigua podrien induir esllavissades o assentaments 
diferencials de magnitud no determinada.  
 
Pel que fa al paisatge, el DAE fa esment al Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, el qual inclou la totalitat de l’àmbit d’actuació dins la unitat de paisatge 6 – 
Muntanyes de l’Ordal. Un dels trets distintius d’aquesta unitat de paisatge és la presència de 
multitud d’urbanitzacions, inicialment de segona residència i avui majoritàriament de primera 
residència, que s’han construït enmig de pinedes, de manera que s’ha generat un paisatge 
característic de parcel·les amb cases aïllades i pins. 
 
Val a dir que la fitxa de la unitat determina una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística, 
criteris i accions, d’aplicació per a la present Modificació puntual, entre els quals cal destacar 
els següents: 
- Promoure el tractament de les franges de seguretat al voltant dels assentaments que 

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

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

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

- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu o en vehicle on 
la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que 
comprèn camins i miradors existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions 
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la 
percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. 

 
En aquest sentit, el DAE considera que la proposta s’adequa als objectius de qualitat 
paisatgística assenyalats en el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
que el desenvolupament de la Modificació puntual no suposarà cap alteració significativa ni 
incidència visual pels espectadors permanents (veïns de la zona) i esporàdics (visitants i 
aquells que passin per la carretera BV-2421). No obstant, el document admet que el 
desenvolupament de la franja residencial situada a l’extrem sud de la UA la Servera, que 
manca per edificar i que la present Modificació puntual manté, sí que modificarà el perfil i les 
visuals de la urbanització, però justifica que es tracta d’un impacte moderat i ja assumit des 
de l’aprovació del planejament vigent. 
 
En qualsevol cas, caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, 
considerant criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una 
arquitectura integrada i de qualitat. 
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Altrament, es recorda que caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica, tot 
donant compliment als requisits establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, modificat pel Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre.   
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, es constata que, malgrat la present Modificació puntual 
comportarà una sèrie de canvis puntuals en l’ordenació de la unitat d’actuació de la Servera, 
el seu objectiu és adequar el planejament urbanístic a la realitat existent i resoldre alguns 
desajustos de límits. Així doncs, es considera que el desenvolupament de la proposta no 
suposarà efectes significatius en el medi ambient o la qualitat del paisatge, així com tampoc 
no es preveuen alteracions respecte les previsions actuals del planejament vigent en matèria 
del cicle de l’aigua, la qualitat de l’aire o en les condicions acústiques, lumíniques i 
electromagnètiques.  
 
Per tant, tenint en compte els criteris establerts a l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, es proposa no sotmetre la present Modificació puntual al 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, amb el benentès que en el 
desenvolupament de la proposta es tinguin en compte les consideracions exposades 
anteriorment i es doni compliment a les mesures ambientals definides en el document 
ambiental estratègic. 
 
 
7. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que el director dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural adopti la resolució següent: 
 
- 1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació de la Servera, al terme municipal de 
Corbera de Llobregat, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès 
que no té efectes ambientals significatius, amb el benentès que es doni compliment a les 
consideracions següents:  
 
a) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si escau, sobre la Modificació puntual aprovada inicialment, de conformitat 
amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
b) Atès que el desenvolupament de les parcel·les actualment no edificades produirà una 
certa afectació sobre la vegetació, caldrà preveure l’adopció de mesures de mitigació de 
l’impacte. Així, a banda de les mesures proposades en el document ambiental, es recomana 
l’establiment de zones de verd privat (Vpp) a l’interior de les parcel·les, per tal d’assegurar 
àrees de protecció de la vegetació existent a l’interior de l’àmbit de la UA i procurar la 
màxima continuïtat entre els espais lliures. 
 
c) Per tal d’evitar possibles afeccions sobre les comunitats faunístiques que pugui albergar 
l’àmbit, caldrà evitar la realització de podes, tales o desbrossades durant l’època de major 
sensibilitat per a la fauna (de l’1 de març fins a l’1 d’agost), sempre que sigui possible. 
d) En el desenvolupament de la proposta, caldrà garantir la màxima adaptació de les noves 
construccions a la morfologia natural del terreny i garantir l’estabilitat dels terrenys, 
contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com un tractament adequat dels 
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talussos que es puguin generar, a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l’impacte 
paisatgístic. 
 
e) Caldrà preveure criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions, considerant 
criteris constructius, materials i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i 
de qualitat. 
 
f) Caldrà introduir les mesures d’estalvi i eficiència energètica, tot donant compliment als 
requisits establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 
17 de març, modificat pel Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre.   
 
-2 Notificar-ho a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
 
       Vist i plau 

Maria Mir Acebrón Laura Fonts Torres 

Tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 
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