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La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de 7 
de març de 2022, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, 
l’acord següent:

En data 25 de gener de 2022 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental ha tramès el 
la consulta d’avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla General d’ordenació a 
l’àmbit de la unitat d’actuació La Severa i ajust del límit de la UA5 Ampliació del Nucli amb 
la  UA Severa  als   efectes  de  la  consulta  de  l’article  30  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de 
desembre d’avaluació ambiental .

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

Objecte
L’objecte és  resoldre els  desajustos detectats  entre  del  planejament  vigent  i  la  realitat 
executada, preservant valors naturals del territori i, en la mesura del possible, paisatgístics i 
alhora acabar la gestió del sector amb les cessions i urbanització pendents.

Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit es situa a l’oest del nucli  de Corbera; limita a l’oest amb sòl no urbanitzable, al 
nord amb el nucli urbà, a l’est i a sud amb sòl urbà consolidat del sector UA5 ampliació del 
nucli  urbà;  es  tracta  de  l’àmbit  coincident  amb la  delimitació  de  la  unitat  d’actuació  la 
Servera amb certs ajustos en els seus límits.
Compta amb una superfície  de 60.916 m² de sòl.

El document aporta tres alternatives, l’alternativa 0 que  manté els desajustos de zones i 
sistemes i superposició de les delimitacions dels projectes de reparcel·lació de la unitat 
d’actuació  La  Severa  i  de  la  UA5 veïna;  i  les  alternatives  1,  2A i  2B,  que totes  elles 
plantegen l’ajust dels límits de les unitats d’actuació amb el sòl no urbanitzable, amb el sòl 
urbà i entre zones i sistemes; la delimitació de les cessions formalitzades en escriptura 
pública,  la  prolongació  del  passatge  de  la  Servera,  el  canvi  de  qualificació  de  dues 
parcel·les, el canvi de delimitació d’un equipament públic, de dues zones de serveis tècnics 
i d’una peça de parc urbà, si bé amb algunes diferències entre elles.

El document conclou que l’alternativa escollida és la resultant de combinar les alternatives 
1, 2A i 2B.

Així el document proposa diverses modificacions: planteja canvis en les delimitacions de 
zones  i  sistemes  per  ajustar-e  a  la  realitat  consolidada  i  a  les  cessions  efectivament 
inscrites al  registre  de la  propietat;  també amplia  un sòl  d’equipaments  per  afavorir-ne 
l’accés, fa diversos canvis de qualificacions de sòl per necessitat de disposar de serveis 
tècnics, reconèixer passos existents i resoldre contradiccions amb els límits d’altres sectors 
veïns.
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En concret proposa:

1. Ajust a la realitat consolidada  
- Ajustar el límit amb el sòl no urbanitzable a l’oest d’acord amb el vil pavimentat de la 

BV-2421 així com amb el límit regular i continu de parcel·les amb un petit increment 
de SNU de 5,59m.

- Ajustar els parcs urbans i els equipaments d’acord amb el plànol annex de cessió en 
escriptura pública.

- Ajustar els límits amb àmbits veïns, doncs el PP de la UA 5 veí no es va ajustar a la 
delimitació amb la UA la Servera prevista pel PGOU, de manera que queden dues 
franges  de  terrenys  que  no  estan  adscrites  a  cap  dels  sectors.  Així  s’ajusta  la 
delimitació de la UA a Servera per tal que sigui coincident amb el límit de la UA 5. 
Com a conseqüència d’això la superfície de la UA 5 s’ha incrementat respecte la del 
Pla parcial i la de la UA la Servera també s’ha incrementat. Es tracta d’uns terrenys 
qualificats  de  parc  urbà  pel  PGOU vigent  que  ja  preveia  aquest  destí,  que  ara 
formen part de cadascun dels sectors

 

- Esmenar  una  errada  del  PGO vigent  respecte  el  carrer  Salvador  Espriu  que  ja 
estava obert i urbanitzat d’acord amb l’anterior pla general del 1987 per acord previ 
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de cessions. Així el vial realment executat es troba desplaçat respecte la traça del 
PGOU vigent de manera que en ajustar-lo al realment executat es redueix el parc 
urbà i s’incrementa la zona ua2 a l’altra banda del carrer i fora de l’àmbit de la UA la 
Servera, en concordança amb el pla general anterior del 1987que ja reconeixia la 
zona a2.
 

              

- Ajustar els límits entre zona a2 i sistemes produint-se una reducció de zona a2 i un 
increment de sistemes, parc urbà, xarxa viària, passos i equipaments.

- Revisar les delimitacions de verd privat Vpp a la part nordest de la zona unifamiliar 
a2,  ajustant-se  a  la  parcel·lació  tramitada  l’any  2000,  coincident  amb la  realitat 
consolidada

2. Incrementar la qualificació d’equipament públic cap al sud per poder tenir accés a 
peu pla des del Passatge de la Servera, i disposar d’un cul de sac al final d’aquest 
passatge. Això suposa una reducció de parc urbà.

3. Qualificar de xarxa viària els passos ja reconeguts pels promotors de parcel·lacions 
d l’any 2000 i  2002 actualment sobre zona a2. Per un d’ells hi  transita un camí 
històric i a l’altre hi discorre una línia elèctrica aèria. D’altra banda un dels passos 
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s’eixampla i es qualifica de parc urbà per donar continuïtat al parc  que discorre a 
l’oest.

4. Modificar una peça actualment qualificada de serveis tècnics d’un terreny municipal 
amb un dipòsit i caseta existent que resta sense ús per qualificar-ho en gran part de 
zona a 2 i en part a parc urbà; alhora es pretén qualificar com a parc urbà una 
parcel·la  una parcel·la  actualment  qualificada  de a2  de  forma triangular  que  ha 
quedat  reduïda per  la   realitat  consolidada dels  vials  que la  limiten  i  en que la 
materialització del seu aprofitament es complicada.

5. Modificar  la  qualificació  de  parc  urbà  i  de  zona  a2  per  poder  implantar  serveis 
tècnics necessaris d’acord amb el projecte d’urbanització en redacció. 

El resultat de l’actuació es un increment de sistemes en l’àmbit de la UA la Servera, així 
com un increment de la seva superfície; per al sector de la  UA 5 també es produeix un 
increment de la seva superfície, incorporant zones verdes al seu àmbit.

Planejament vigent
El planejament vigent és la revisió del Pla general d'ordenació de Corbera de Llobregat (en 
endavant PGO), aprovada definitivament el juliol de 1998.
El PGO del 1987, van establir un seguit d’Unitats d’Actuació d’urbanitzacions en sòl urbà; i 
les normes del Pla van incorporar un es fitxes per cadascuna de les unitats d’actuació  amb 
dèficits urbanístics, on es determinaven les obligacions pendents de gestió urbanística i el 
sistema d’actuació. 
També cal tenir present el Text refós de les normes urbanístiques del Pla general aprovat 
definitivament el maig del 2005 i la modificació de les normes urbanístiques aprovada l’any 
2011 i la modificació de la regulació dels usos en sòl urbà de les normes aprovada l’any 
2014.

Així a la UA 5 La Servera li correspon la Fitxa núm. 12, que d’acord amb els normes del Pla 
general compta amb els paràmetre següents:

Superfície: 3’85 Ha
Vialitat: 0’53Ha
Parc urbà: 0’38Ha
Equipaments: 0’25Ha
Zonificació: a2

En la fitxa normativa figura que els terrenys de cessió estan pactats amb l’Ajuntament, si 
bé manca la protocol·lització que s’haurà de fer en el termini de dos anys; l’actuació serà 
per  compensació  prèvia  constitució  de  la  junta  de  compensació;  la  qual  efectuarà  el 
Projecte d’urbanització en el termini de 2 anys des de la publicació de l’aprovació definitiva 
del  Pla.  Un  cop  lliurades  les  obres  a  l’Ajuntament  s’hauran  de  constituir  en  entitat 
urbanística de Conservació.

També indica que s’assenyala una franja de protecció d’incendis al llarg del perímetre de la 
urbanització.
D’altra banda, segons consta en el document aportat:
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- el març de 2001 la Comissió de Govern va aprovar el canvi del sistema d’actuació 
de la UA de compensació a cooperació.

- l’any  2007  s’aprova  inicialment  un  Projecte  d’urbanització  i  un  Projecte  de 
Reparcel·lació

- el mateix any la Junta de Govern Local en declara la caducitat;
- el juliol de 2007 l’ACA va informar el PU en el sentit que calia completar l’expedient 

amb dades sobre abastament , tractament d’aigües residuals, etc. l’any 2008 l’ACA 
procedeix  al  tancament  de  l’expedient  atesa  la  referida  caducitat  i  arxiu  de 
l’expedient per part de l’Ajuntament. 

 
Ateses aquestes circumstàncies, actualment la urbanització pateix dèficits: no es disposa 
d’hidrants, es detecta un diàmetre insuficient en la xarxa d’aigua potable, els materials són 
obsolets; la xarxa de clavegueram es va executar en tres èpoques diferent si la majoria es 
vella i  en mal estat; hi ha dues estacions transformadores ubicades en sòl qualificat de 
zona unifamiliar aïllada; hi ha enllumenat existent i s’ha estès la xarxa de gas natural. 

Pel  que  fa  a  les  cessions  de  la  unitat  d’actuació  es  van  realitzar  fa  anys  per  mitjà 
d’escriptura pública amb plànol annex que identifica i delimita les cessions, i consta inscrita 
al registre de la propietat. En concret es van cedir cinc zones verdes, un servei tècnic, un 
equipament i vials. Manca per cedir passos, un tram de vial i parc urbà.

A dia d’avui s’està redactant un nou Projecte de reparcel·lació per cooperació. 

Documentació
El document incorpora un document ambiental estratègic, una memòria, els plànols i un 
estudi de riscos geològics.

Valoració de l’expedient
El present document pretén bàsicament ajustar el planejament a la realitat consolidada, 
així com també d’acord amb una aixecament topogràfic molt més precís; alhora aprofita per 
resoldre alguns aspectes que han d’afavorir la connectivitat i l’accessibilitat tot consolidant 
el model d’ordenació previst. 

Incorpora doncs uns canvis puntuals  de qualificació en el sòl urbà que responen a un 
millor  aprofitament  i  una millor  integració  afavorint  l’accés als  equipaments  i  les zones 
verdes,  i dotant el sector amb els serveis tècnics necessaris. 

El  resultat  de l’actuació  és un increment  de les zones verdes respecte  el  planejament 
vigent en detriment de sòl de zona; així es produeix una minva de sòl de zona de 1.206 m², 
mentre el sistema de parc urbà s’incrementa en 1.066 m² i els equipaments en 129 m².

Dels ajustos en les delimitacions es deriva un reducció de sòl urbà de 6m² que passa a sòl 
no urbanitzable; també es desprèn un increment de la superfície del sector de la UA de la 
Servera; aquest increment en la superfície del sector és degut resodlre una incongruència 
del planejament; doncs el límit del Pla parcial que desenvolupà la UA5 no es va ajustar al 
límit previst en el PGOU vigent en el seu dia entre la UA la Servera i la UA5, doncs ambdós 
sectaris eren limítrofs.
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Com a conseqüència d’aquest fet, entre ambdós sectors van quedar uns terrenys en terra 
de ningú, que estan qualificats de parc urbà.

Ara  la  proposta  adscriu  aquest  parc  urbà  a  la  UA  La  Servera  en  favor  del  que  va 
determinar el Pla parcial UA5 que no els comptà dins el seu àmbit, de manera que la UA la 
servera passa de 53.237 m² a 55.764 m², aquest increment suposa un 4’75% de l’àmbit. 

Alhora la UA 5 també pateix alguns ajustos en relació a la zona unifamiliar a2, a la xarxa 
viària i  al  parc urbà abans esmentat,  de manera que incrementa la seva superfície en 
1.494m² de més, tots ells destinats a parc urbà. L’increment suposa un 3’66% de l’àmbit de 
la modificació. 

En resum, per bé que la UA la Servera incorpora més sòls de parc urbà al seu àmbit, 
aquests no són considerats de nova creació, doncs actualment ja estan qualificats de parc 
urbà, si bé no inclosos en cap sector i per tant a dia d’avui sòl urbà consolidat

Així doncs en el sòl urbà, el balanç entre zones i sistemes de  la proposta respecte el 
planejament vigent és el següent:

 

En el sòl no urbanitzable el balanç és el següent:
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Pel que fa als sistemes i en concret als espais lliures i equipaments, es produeix un cert 
increment  tal  i  com  hem  expressat  abans;  aquest  increment  s’explica  de  la  següent 
manera: l’àmbit de la modificació compta segons el planejament vigent avui amb 4.046 m² 
de zones verdes dins la UA la Servera i amb 4.424 m² fora de la unitat d’actuació però dins 
l’àmbit  de  la  modificació;  això  suma  un  total  de  8.470  m²  de  zones  verdes  en  el 
planejament vigent.

La proposta incorpora part de les zones verdes de l’àmbit dins la unitat d’actuació de la 
Servera, i alhora afegeix espais lliures de nova creació amb una quantia de 1.066 m²; el 
resultat final és de 9.535 m² de parc urbà en el total de la modificació , dels quals 7.320 m² 
es disposen dins la UA la Servera.

Ple que fa als equipaments es produeix un increment de superfície de 129 m↓3 de més en 
terrenys inclosos  dins la unitat d’actuació La servera.

En relació al sostre es considera que no es produeix increment tot i que es qualifica una 
part de zona a2 actualment qualificada de vial per tal d’ajustar-se a la realitat executada; 
l’any 1994 aquest vial es va obrir i urbanitzar l’any d’acord amb el pla general anterior de 
l’any 1987; no obstant el PGOU ara vigent de l’any 1997 en tramitar-se, per manca de 
cartografia recent (es va tramitar amb cartografia de l’any 1987) no va reflexar amb precisió 
el planejament executat.
Es  tracta  doncs  d’una  errada  material  atès  que  la  qualificació  ja  era  reconeguda  pel 
planejament anterior i el nou Pla no tenia com a objectiu fer modificacions en aquest àmbit.
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Si  bé així  és com ho explica el  document,  es fa referència a un annex 3 on s’adjunta 
documentació  acreditativa  d’aquesta  errada;  tanmateix  el  document  aportat  no  inclou 
aquets  annex.  En  aquest  sentit  cal  recordar  que en el  si  de  la  tramitació  del  present 
document caldrà aportar aquesta justificació 

D’altra banda, la present modificació ajusta la delimitació de la unitat d’actuació La Servera, 
(encara pendent d’acabar la gestió), però també afecta la delimitació del Pla parcial de la 
unitat d’actuació 5 veïna. Tenint en compte que l’esmentat pla parcial ja es troba executat, 
amb la gestió acabada, i  per tant ens trobem en un sòl urbà consolidat, cal  avaluar la 
necessitat d’incorporar aquests terrenys al Pla parcial atès que això suposaria modificar el 
seu projecte de reparcel·lació ja acabat (doncs el parc urbà és de cessió).

Si bé el PGOU incloïa aquests terrenys dins la unitat d’actuació a desenvolupar per un Pla 
parcial, sembla que en la redacció del Pla parcial aquets sòls van quedar fora per error; 
amb tot, es comprova que actualment segons figura al cadastre aquesta terrenys formen 
part duna finca d’àmbit molt més gran que es correspon amb el parc urbà municipal.  
Així,  en cas que es certifiqui que aquesta sòls són de titularitat municipal, es recomana 
reconsiderar incloure’ls a la modificació.

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

Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient, es proposa el següent:

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

-1 Emetre informe sobre el  Consulta d'avaluació ambiental de Modificació puntual del Pla 
general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació La Servera i ajust de límit de la UA5 
Ampliació del Nucli amb la UA La Servera, de Corbera de Llobregat d’acord amb l’article 30 
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de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’acord amb les observacions 
efectuades en la part valorativa d’aquest informe.

-2 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici  de la resolució que 
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.

-3  Notificar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  i  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació 
Ambiental.

Maria Navarro Roca
La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme
de l'Àmbit Metropolità de Barcelona
Signat electrònicament
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