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ANUNCI, d’aprovació inicial d’un pla especial urbanístic

La Junta de Govern Local en sessió de 25 d’abril de 2022 ha aprovat inicialment 
el Pla Especial de modificació usos en equipaments públics EP-B i EP-C del Pla 
parcial sector 5a unitat ampliació casc urbà de Corbera de Llobregat, en base al 
document redactat pels Serveis tècnics municipals. Així, en els àmbits del Pla 
Especial es proposen els següents usos, o tipus d’equipaments:

 EP-B, Equipament públic, ús esportiu (clau EP/e), amb una superfície de 
2.167 m2.

 EP-C, Equipament públic, amb dos usos o tipus d’equipaments 
diferenciats:

-   Part al fons de la parcel·la, ús socio-cultural recreatiu (clau 
EP/s), amb una superfície de 2.167 m2.
-  Resta, es manté l’ús esportiu (clau EP/e), amb una superfície de 
14.809 m2.

De conformitat amb el que disposen els articles 73 i 74 del DL 1/2010 pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, la Junta de govern 
local ha acordat suspendre, segons el plànol de delimitació que consta a 
l’expedient, per un termini de dos anys des de la publicació de l’acord, la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació 
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

Aquesta suspensió s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix l’article  
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que 
estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els 
instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

L’expedient d’aprovació d’aquest Pla especial es sotmet a informació pública, 
pel termini d’un mes i es podrà consultar a la pàgina web municipal i a la 
Secretaria general de l’Ajuntament (c. de la Pau 5) en horari de dilluns a 
divendres, de les 8 a les 14 hores, als efectes d’examen i presentació 
d’al·legacions.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Montserrat Febrero i Piera
Alcaldessa

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b7183bda94014e9c9b62606fd5589344001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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