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DOCUMENT DE REFERÈNCIA 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN ELS ÀMBITS DE FEIXA 
LLARGA-CAL TRABAL I LA MARINA, ALS MUNICIPIS DE L’HOSPITALET DEL 
LLOGREGAT I DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Assumpte: Modificació puntual de Pla general metropolità (en endavant PGM) 
 
Referència: URB 93/2009 
 
Municipi: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i el Prat de Llobregat (Baix Llobregat)  
 
Peticionari: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i Ajuntament del Prat de Llobregat   
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. D’acord amb l’article 5 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, relatiu als plans i programes sotmesos a avaluació ambiental.  
 
Segon. D’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, segons la qual l’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic es regula per la legislació urbanística en els aspectes relatius al 
contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i el seu procediment. 
 
Tercer. D’acord amb el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics establert a 
l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, segons el qual correspon a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que 
determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les 
administracions públiques afectades i el públic interessat. 
 
Quart. D’acord amb el Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 
3. ANTECEDENTS I CONSULTES EFECTUADES 
 
En data de registre de 26 de març del 2009, va tenir entrada als Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona per part de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat la consulta per determinar si la Modificació del PGM en els àmbits 
de Feixa Llarga- cal Trabal i la Marina, als termes municipals de l’Hospitalet de Llobregat i el 
Prat de Llobregat, resta subjecta al procés d’avaluació ambiental, i en cas afirmatiu, 
sol·licitar el corresponent document de referència. Acompanyaven la sol·licitud la 
documentació següent: 
 

- Avanç de la modificació (en format paper)  que contenia la següent documentació: 
 Memòria, plànols i documents annexes 
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 Informe ambiental preliminar 
 Estudi d’inundabilitat i de delimitació de la zonificació fluvial del riu 

Llobregat 
 Estudi geològic preliminar 

 
En data de registre de 17 d’abril del 2009, va tenir entrada al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge una còpia en suport informàtic de la documentació presentada en data 26 de març 
de 2009, per tal de poder emetre el corresponent document de referència.  
 
En data de registre de 21 d’abril del 2009, va tenir entrada al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat escrit pel qual es manifesta el seu 
coneixement del contingut de la proposta d’avanç de la modificació puntual del PGM als 
àmbits de Feixa Llarga-cal Trabal i la Marina i de la consulta respecte a la seva necessitat 
d’avaluació ambiental.  
 
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document de 
referència d’acord amb l’article 9 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental ha sol·licitat l’emissió de les consideracions estimades oportunes en 
relació al pla esmentat a les Administracions públiques afectades següents: 
 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Direcció General de Qualitat Ambiental 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Oficina de Canvi Climàtic 
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
- Departament de Salut Direcció General de Salut Pública 
- Direcció General del Patrimoni Cultural 
- Direcció General d’Urbanisme  
- Direcció General de Promoció de l’Habitatge 
 
Així mateix, ha realitzat consultes al públic interessat següent: 
 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- Associació de Veïns de Bellvitge 
- Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet de Llobregat 
- La Saboga 

 
En resposta a les consultes realitzades, s’ha obtingut informe de l’Àrea del Medi Natural dels 
Serveis Territorials a Barcelona, de 4 de maig de 2009, de la Direcció General de la Qualitat 
Ambiental, de 7 de maig de 20009, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 18 de maig de 
2009, i de l’Associació de Veïns de Bellvitge, de 15 de maig de 2009, les consideracions 
dels quals s’han tingut en compte en la redacció del present document de referència.   
 
En data de registre de 19 de maig de 2009, va tenir entrada als Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona les consideracions realitzades pel 

Travessera de Gràcia, 56 
08006 Barcelona  
Tel.  93 567 08 34 
Fax  93 209 04 53 
e-mail: otaa.barcelona.dmah@gencat.cat 
 
 

2



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Serveis Territorials de Barcelona 

regidor del grup municipal del Partit Popular a l’Hospitalet de Llobregat sobre la present 
modificació. 
 
 
4. ABAST I NIVELL DE DETALL DE L’ISA 
 
El contingut mínim de l’ISA haurà de seguir, tant en forma com en contingut, l’establert per 
l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, tenint en compte les consideracions següents: 
 
A) REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 
1r. Descripció ambiental 

 

Analitzada la documentació aportada en l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) preliminar, 
es realitza per cadascun dels apartats la valoració següent: 

 

a) Consum i ocupació del sòl 

L’àmbit d’actuació, de caràcter discontinu, té una superfície de 402.942,50 m2 a l’Hospitalet 
de Llobregat,  i de 135.751,50 m2 al Prat de Llobregat. El terreny comprès a l’Hospitalet de 
Llobregat es situa entre la ronda del Litoral, el polígon de la carretera del Mig, el complex 
esportiu de la Feixa Llarga, l’hospital de Bellvitge, l’avinguda de Gran Via i l’enllaç de 
Bellvitge; mentre que el sòl corresponent al terme municipal del Prat de Llobregat es troba 
vora de l’aeroport del Prat en un extrem i de l’estany de la Ricarda en l’extrem oposat.  
 
Dins de l’àmbit de la modificació, cal destacar que l’agricultura és l’ús predominant, 
exceptuant petits terrenys en l’àmbit septentrional dels terrenys de l’Hospitalet de Llobregat 
actualment ocupats per una deixalleria, pels serveis públics de sanejament i una activitat 
d’aparcament de vehicles pesats. Cal destacar de forma rellevant que l’àmbit de can Trabal- 
Feixa Llarga esdevé l’última zona agrícola present en el terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat.  
 
Pel que fa a la topografia de l’àmbit d’estudi, tant en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat 
com en el Prat de Llobregat, es caracteritza per ésser originàriament plana amb una lleu 
inclinació vers al sud-est, tot i que es destaca la presència de desnivells en l’àmbit Feixa 
Llarga- cal Trabal provocats pels talussos i els talls d’infraestructures.  
 
b) Cicle integral de l’aigua 
 
Cal destacar la proximitat de l’àmbit d’actuació al riu Llobregat, que es situa a 300 m a l’oest 
dels terrenys corresponents a Feixa Llarga- cal Trabal. Tenint en compte la magnitud del riu 
Llobregat i la proximitat a l’àmbit d’estudi, la inundabilitat esdevindrà un dels aspectes 
ambientalment rellevants a considerar.  
 
L’ISA preliminar incorpora les conclusions establertes en l’estudi d’inundabilitat adjuntat en 
l’avanç de documentació, segons el qual l’àmbit de Feixa Llarga- cal Trabal no es preveu 
inundable per a un període de retorn de 100 anys ni de 500 anys. 
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Il·lustració 1: Zones inundables per a un període de retorn de 
100 anys (esquerra) i de 500 anys (dreta) en l’àmbit objecte 
de la modificació 

La Marina 
La Marina 

Feixa Llarga-Cal 
Trabal 

Feixa Llarga-Cal 
Trabal 

Tal com s’estableix en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, cal tenir en compte 
que segons el document de Planificació d’espais fluvials les zones de can Trabal i Feixa 
Llarga, es troben situades en zona de sistema hídric del riu Llobregat, és a dir, són terrenys 
que s’inunden pel període de retorn de 100 anys, tot i que no incorpora les últimes 
actuacions realitzades en el riu Llobregat i, que amb la incorporació d’aquestes es 
modificaran delimitació de les zones inundables establertes a l’actualitat.  
 
A més de les afeccions derivades de la inundabilitat, caldrà tenir en compte les 
determinacions del Reglament del domini públic hidràulic. Per tant, i atenent l’establert en 
l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà realitzar l’inventari de les lleres 
públiques afectades per la present modificació puntual per tal d’acomplir amb les restriccions 
establertes en el Reglament del domini públic hidràulic.  
 
Tenint en compte l’objecte de la modificació puntual, la qual comporta entre d’altres 
objectius, la implantació d’una zona comercial i industrial, s’ha constatat la manca en 
l’informe de sosteniblitat ambiental preliminar l’estudi de les infraestructures i demandes 
respecte a l’abastament i sanejament que comportarà la modificació, tal i com es determina 
en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua adjuntat en el present document de 
referència.  
 
Es destaca com aspecte ambientalment rellevant que l’àmbit d’estudi es troba comprés dins 
de l’aqüífer protegit “Aqüífer Vall Baixa i Delta del Llobregat”, pel qual s’han establert normes 
de protecció addicionals. Cal destacar a més que la massa d’aigua del delta del Llobregat és 
una zona declarada de protecció especial per les captacions superiors a 10 m3 d’aigua. Un 
dels aspectes que caldrà considerar i avaluar en l’informe de sosteniblitat ambiental serà la 
pèrdua de permeabilitat del sòl com a conseqüència de la modificació plantejada i els 
efectes, tant per la pèrdua de permeabilitat com pel possible abocament de substàncies 
contaminants, que comportaran en l’aqüífer protegit.  
 
c) Ambient atmosfèric 
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Pel que fa a la valoració de la qualitat de l’aire, cal destacar que tant en el municipi de 
l’Hospitalet de Llobregat com el Prat de Llobregat estan declarats dins de l’annex I del 
Decret 152/2007, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, han 
estat declarats com a zona de protecció especial per diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.   
 
Tenint en compte l’establert en l’informe emès per la Direcció General de la Qualitat de 
l’Aire, d’acord amb l’article 7 del Decret 152/2007 i a la mesura  PR01. Criteris ambientals a 
aplicar per a l’aprovació de plans d’ordenació urbanística, les modificacions de planejament 
que alterin la classificació de sòl no urbanitzable han d’incorporar en l’informe de 
sosteniblitat ambiental un balanç d’emissions d’òxids de nitrogen i de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Els balanços d’emissions s’hauran de realitzar 
seguint el criteri tècnic elaborat per l’Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de 
l’Aire.  
 
Caldrà incloure dins de l’informe de sostenibilitat ambiental la zonificació corresponent als 
àmbits objecte de la modificació respecte a la protecció ambiental del medi ambient nocturn 
establerta en el Decret 82/2005 per tal de complir amb els requeriments establerts en el 
Decret esmentat.  
 
Tenint en compte l’establert en l’informe emès per la Direcció general de la Qualitat de l’Aire, 
manca aportar una avaluació acústica dels impactes sonors existents i futurs per justificar 
l’acompliment els nivells d’immissió acústica establerts en funció de la sensibilitat acústica  
determinada per cadascun dels àmbits objecte de la modificació. S’ha de considerar com a 
factor determinant la importància faunística, tal i com es justificarà posteriorment, present 
tant en l’àmbit de l’Hospitalet de Llobregat com en l’àmbit del Prat de Llobregat. Es recorda 
que l’avaluació del vector acústic s’ha de realitzar amb la següent normativa: 
 

− Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica 
− Reial Decret 1367/2007, pel què es desenvolupa la llei 37/2003, de ruido, en tots 

aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002.  
 
d) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
 
Es constata que l’àmbit Feixa Llarga-Cal Trabal de l’Hospitalet de Llobregat no compren cap 
espai inclòs dins l’espai d’interès natural del Pla d’espais d’interès natural així com tampoc a 
la xarxa Natura 2000 ni comprèn cap espai catalogat d’hàbitat d’interès comunitari. No 
obstant, val a dir que malgrat no esdevé un espai estrictament protegit, no es pot obviar la 
seva importància estratègica doncs presenta les peculiaritats següents: 
 

− L’àmbit esdevé l’últim espai agrícola funcional del terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat i degut a la seva proximitat al Delta del Llobregat comprendrà una bona 
representativitat de fauna avícola d’interès, tal i com es veurà posteriorment.  

 
− L’àmbit forma part d’un espai connector plantejat pel Pla General Metropolità que 

hauria d’enllaçar amb diversos espais oberts a l’entorn del riu Llobregat amb espais  
del Parc de Collserola.  

 
− L’àmbit esdevé un espai de transició entre el continu urbà de l’Hospitalet de 

Llobregat i el riu Llobregat.  
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En relació a la descripció de la biodiversitat present en l’àmbit de Feixa Llarga-Can Trabal, 
s’evidencia que tant la descripció de la vegetació com de la fauna presenten mancances, de 
manera que caldrà completar aquest aspecte, tenint en compte la importància de les 
característiques naturals de l’àmbit. 
 
Pel que fa a la vegetació, es constata que l’informe ambiental adjuntat  únicament es realitza 
una descripció física de les espècies arbòries existents sense concretar en quins dels dos 
àmbits s’ubiquen, i on s’afirma que l’àmbit d’estudi no presenta masses forestals importants. 
Caldrà completar l’estudi de la vegetació, diferenciant per cadascun dels àmbits d’estudi la 
vegetació existent, fent referència a la vegetació potencial en l’àmbit d’estudi i les espècies 
arbòries presents. 
 
En relació a la fauna, es realitza un inventari de les espècies d’ocells en l’àmbit sense incidir 
en el grau de protecció que disposen. La fauna, especialment l’avícola, esdevé un aspecte 
ambientalment rellevant tenint en compte que l’àmbit objecte de la modificació és la única 
zona agrícola funcional de l’Hospitalet de Llobregat i de la proximitat d’aquest al delta del 
Llobregat. Així doncs, tal i com s’ha comentat anteriorment, s’haurà de completar el catàleg 
de fauna present en l’àmbit d’estudi corresponent a l’Hospitalet de Llobregat i catalogar-les 
en funció del nivell de protecció i/o amenaça establert en la normativa sectorial corresponent 
per tal que el desenvolupament de la modificació es consideri aquest aspecte com 
ambientalment rellevant.  
 
L’àmbit de la Marina en el terme municipal del Prat de Llobregat resta afectat per les figures 
de protecció especial següents: 
 
− La totalitat de l’àmbit de la Marina en el terme municipal del Prat de Llobregat està 

comprès dins de l’Espai d’Interès Natural Delta del Llobregat.  
 
− Dos dels quatre sectors de l’àmbit de la Marina en el terme municipal del Prat de Llobregat 

estan inclosos en la zona perifèrica de protecció de la Reserva Natural de la Ricarda-Ca 
l’Arana.  

 
− La totalitat de l’àmbit de la Marina en el terme municipal del Prat de Llobregat està inclòs 

dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Delta del Llobregat  amb la tipologia d’espai 
d’aiguamoll del litoral i comprèn Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA).  

 
− La major part de l’àmbit de la Marina en el terme municipal del Prat de Llobregat està 

inclòs dins del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
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Il·lustració 2: Espais naturals de protecció presents en l’àmbit de la modificació en el terme municipal del Prat de 
Llobregat 

Xarxa Natura 2000 Delta del 
Llobregat 

Zona perifèrica de protecció de 
la Reserva Natural Parcial la 
Ricarda- Ca l’Arana 

EIN Delta del Llobregat 

Atenent el grau de protecció establert en l’àmbit objecte de la modificació puntual, caldrà 
incorporar en l’informe de sostenibilitat ambiental les limitacions derivades de cada espai de 
protecció per tal que els usos establerts en l’àmbit siguin compatibles amb el nivell de 
protecció establert.  
 
En relació a la descripció de la fauna corresponent a l’àmbit d’estudi de la Marina en el Prat 
de Llobregat, l’informe ambiental únicament s’adjunta el llistat d’espècies de l’annex I de la 
Directiva d’aus presents en el ZEPA del Delta del Llobregat. Cal destacar que no es fa cap 
mena de referència a la resta d’espècies de fauna (rèptils, mamífers, amfibis, entre d’altres.) 
Per tant, es considera que caldrà completar la descripció de la fauna presentada pel que 
respecte a l’àmbit del Prat de Llobregat catalogant-la en funció del seu gra de protecció i/o 
amenaça establert en la normativa sectorial corresponent per tal que el desenvolupament de 
la modificació es consideri aquest aspecte com ambientalment rellevant.  
 
A més, caldrà incorporar les consideracions establertes en l’informe emès per l’Àrea del 
Medi Natural dels Servei Territorials a Barcelona en data del 4 de maig  del 2009 que 
determina  l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental sobre el contingut següent: 
 

1. Presència de camins ramaders i de la compatibilitat amb els usos que la Llei 3/1995, 
de 23 de març, permet. 

2. Presència de refugis i reserves naturals de fauna salvatge per tal de garantir que es 
mantenen els condicionants pels quals van ser creats, així com assegurar la 
preservació, manteniment i recuperació dels biòtops o dels hàbitats d’espècies de 
fauna protegida, d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals. Així mateix, en 
cas d’existir, caldrà no contradir els plans de recuperació o conservació d’espècies 
de fauna catalogades “en perill” o “vulnerables”.  

 
e) Qualitat del paisatge 
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Es constata en l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar la manca d’una descripció 
acurada del paisatge existent en l’àmbit de la modificació, sobretot pel que fa a l’àmbit a 
corresponent a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest àmbit esdevé l’últim espai agrícola del 
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat i per tant adquireix certa rellevància 
paisatgística de per se. Malgrat la presència d’infrastructures de pas i de serveis li resten 
certa qualitat no es pot obviar la qualitat paisatgística de l’àmbit associada a la presència 
dels valors paisatgístics següents: estètic, productiu i històric.  
 
Per tant caldrà realitzar una descripció de la qualitat del paisatge existent i una valoració de 
la fragilitat paisatgística de l’àmbit objecte de la modificació en relació a la proposta 
d’ordenació plantejada per tal de que les accions proposades tinguin el mínim impacte 
possible.  
 
f)  Residus 
Caldrà estimar la generació anual de residus com a conseqüència de la nova implantació, 
tant en la fase d’obra com en la fase d’explotació.  
 
Caldrà incorporar dins de l’informe de sosteniblitat ambiental la modalitat de recollida 
selectiva implantada en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat així com la 
disponibilitat d’infrastructures de recollida selectiva existents en l’àmbit i en llur entorn 
proper.  
 

2r. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en 
l’àmbit del pla (legislació sectorial) 

L’ISA haurà d’establir i especificar els objectius i obligacions derivats de la normativa 
ambiental aplicable, recollint la justificació de les seves determinacions en relació al 
planejament de rang superior i a les mesures ambientals exigides per aquest.  
 
En aquest sentit, es recorda que en data 22 de maig de 2009 el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, ha aprovat inicialment el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona (PTMB), les determinacions del qual s’hauran de tenir en compte en la zonificació 
establerta per a l’àmbit d’estudi. 

         Espais de protecció especial d’interès natural i 
ambiental i amb protecció jurídica supramunicipal  

Sòl urbà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 3: Zonificació del sistemes oberts dins de l’àmbit d’estudi corresponent a l’àmbit de Feixa Llarga-Cal 
Trabal (esquerra) i la Marina (dreta) i llur entorn  
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En l’informe ambiental adjuntat es constata que l’àmbit de la Marina en el terme municipal 
del Prat de Llobregat està comprès dins l’espai d’interès natural Delta del Llobregat i que 
forma part de la Xarxa Natura 2000 Delta del Llobregat. No obstant, manca incorporar els 
objectius i directrius establertes tant en el Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural, i en la Llei 12/1985, d’espais naturals, com en l’Acord GOV/112/2006, de 5 
de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus i s’aprova la 
proposta de llocs d’importància comunitària. 
 
Tal i com es descriu en l’informe ambiental de sostenibilitat preliminar, l’àmbit de la 
modificació corresponent al Prat de Llobregat forma part de la zona perifèrica de protecció 
de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca l’Arana. Caldrà incorporar les determinacions 
establertes en el Decret 226/2987, de 9 de juny, i posteriors modificacions.  
 
L’àmbit de la modificació corresponent a la Marina en el terme municipal del Prat de 
Llobregat està comprés parcialment dins el Parc Agrari del Baix Llobregat. En conseqüència 
s’hauran d’incorporar els objectius i determinacions establertes en el Pla Especial de Millora 
del Parc Agrari del Baix Llobregat.  

Tenint en compte la presència de masies catalogades com Cal Trabal, Ca l’Esquerrer i Cal 
Masover Nou dins de l’àmbit de la modificació corresponent a l’Hospitalet de Llobregat, 
caldrà incorporar les determinacions establertes en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat. 

Aquests objectius, criteris i obligacions a considerar hauran d’atendre, també, aquells 
derivats de diagnosis i auditories ambientals del territori, plans locals de mobilitat, directrius i 
programes de la regidoria municipal de medi ambient. En aquest sentit, cal tenir en compte 
les determinacions de l’Agenda 21 de l’Hospitalet de Llobregat i en l’Agenda 21 del Prat de 
Llobregat. Dins el Pla d’Acció de l’Agenda 21 de l’Hospitalet de Llobregat, cal destacar la 
línia estratègica 2. Un medi urbà de qualitat i sostenible, doncs dins la proposta de 
modificació s’haurà de tenir en compte l’acció següent:  
 
Acció 2.6.1. Potenciar i preservar la zona d’activitats agrícoles del sud-oest del municipi i 
creació d’un itinerari lúdic que connecti la zona d’activitats agrícoles que forma part del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
3r. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats 

Cal valorar de forma positiva els objectius ambientals establerts, malgrat es constata la 
manca de jerarquització i la manca de l’establiment d’uns criteris ambientals que aportin 
contingut als objectius. D’aquesta manera, s’exposen els objectius i criteris ambientals 
proposats per l’ISA preliminar, així com aquells altres que s’ha considerat convenient 
introduir (en cursiva) degudament jerarquitzats. Alhora, amb l’objecte d’avaluar el seu 
assoliment s’incorporaran els indicadors ambientals assenyalats.  

 
1. Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, 

escassos o d’altres d’interès general i per hàbitats d’espècies amenaçades. 
 
Incloure mostres suficients dels hàbitats d’espècies protegides i establir mesures 
adequades per la seva preservació concretament per la fauna avícola existent en l’àmbit 
de la modificació, tant en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat com en el Prat de 
Llobregat. Per tant, caldrà evitar el màxim del possible la transformació del sòl existent 
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en l’àmbit corresponent a l’Hospitalet de Llobregat tenint en compte que esdevé l’últim 
hàbitat agrícola del terme municipal.   
 
Establir mesures adequades per evitar la transformació dels usos i així assegurar la 
preservació dels sòls compresos en l’àmbit addicional rellevant de la zona humida del 
Delta del Llobregat corresponent a l’àmbit de la Marina.  
 
Consolidar el caire d’espai lliure verd públic de l’àmbit de la Marina del Prat de Llobregat, 
dins el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb la cessió de sòl a l’Ajuntament amb la 
requalificació amb la mateixa clau urbanística actualment existent en la major part de 
l’àmbit de protecció adjacent de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca l’Arana. 
 
Establir les mesures necessàries per evitar els usos que atenent les valors protegits o 
preservats transformin la naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin la realització 
dels valors i l’assoliment de les finalitats esmentades sobretot en l’àmbit corresponent a 
la Marina en el Prat de Llobregat 
 
Comptabilitzar la implantació d’activitats industrials i/o comercials amb el manteniment 
amb la protecció de la fauna existent en l’àmbit corresponent a l’Hospitalet de Llobregat.  
 
Incorporar mesures per a protegir els sòls agrícoles d’interès paisatgístic com protegir els 
elements configuradors del paisatge agrícola existent: xarxa de camins, masies 
catalogades, etc.   
 
A més, caldrà incorporar els criteris establerts en l’informe emès per l’Àrea del Medi 
Natural dels Servei Territorials a Barcelona en data del 4 de maig del 2009. 

 
2. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 

 
Incorporar les determinacions establertes en el Pla Especial de Protecció de Patrimoni 
Arquitectònic pel que fa a les edificacions catalogades existents en l’àmbit de la 
modificació. Es destaca l’obligatorietat de reservar un espai lliure al voltant de Ca 
l’Esquerrer per tal d’evitar l’ofegament de l’edificii allunyar el màxim possible les 
edificacions de caire industrial i/o comercial.  
 
Incorporar les determinacions establertes en el Pla Especial de Millora del Parc Agrari 
del Baix Llobregat.  
 
Mantenir i millorar l’estructura de la xarxa de camins existents en l’àmbit de la 
modificació per tal de crear una recorregut lúdic que permeti connectar l’àmbit de Feixa 
Llarga-Cal Trabal amb la zona d’activitats agrícoles.  
 
Respecte al tractament de la zona verda en l’àmbit de l’Hospitalet de Llobregat, caldrà 
preservar i millorar l’estat de l’agricultura evitant l’alteració del caràcter i l’estructura 
agrària que el conforma i que comprèn la major part de la biodiversitat del terme 
municipal de l’Hospitalet.  
 
Respectar tant com sigui possible els espais lliures verds existents, tractant de respectar 
al màxim els elements singulars de vegetació i arbrat.  
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3. Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes, 
evitant l’afectació de béns i persones.  

 
Es demostrarà la compatibilitat del creixement urbanístic planificat, d’acord amb 
l’establert a l’article 6, directriu de preservació front als riscs d’inundació, i la disposició 
transitòria primera, aplicació de la directriu de protecció front als riscos d’inundació en el 
cas de planejament general no adaptat a la Llei d’Urbanisme, i segona, estudis 
d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica aprovat, del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

 
4. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament. 
 
S’ha de delimitar i protegir la zona de recàrrega de l’aqüífer Vall Baixa i Delta del 
Llobregat alhora que s’evitaran actuacions que redueixin la capacitat de recàrrega, 
evitant en mesura del possible la impermeabilització del sòl. Caldrà minimitzar els 
efectes que com a conseqüència del procés d’urbanització i edificació es derivin a 
l’aqüífer protegit.  
 
Es limitaran la implantació de nous usos o de transformacions de l’ús del sòl que 
comportin un alt consum de l’aigua. A més, s’incorporaran mesures per a fomentar 
l’estalvi i la reducció del consum d’aigua.  
 
5. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infrastructures vinculades a 

aquests usos 
 
Procurar que les ordenacions de les edificacions siguin el màxim compactes possibles, 
per tal d’optimitzar l’ús del sòl com un recurs valuós.  
 
S’evitarà la transformació de l’àmbit corresponent a la Marina en el Prat de Llobregat 
atès el seu nivell de protecció existent. 
 
6. Conservar i millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit objecte de la modificació 
 
Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre actuacions amb 
impacte significatiu en zones amb conques visuals amples. Concretament, caldrà 
conjuminar les tipologies edificatòries compactes i  intensives amb el manteniment de la 
qualitat paisatgística, integrant les noves edificacions al paisatge urbà/rural existent.  
 
Caldrà preservar els valors paisatgístics d’interès especial, en especial les edificacions 
catalogades dins el Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic.  
 
7. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 

d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge 

 
Es soterraran les línies elèctriques aèries d’alta tensió que actualment recorren l’àmbit de 
la modificació corresponent al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.  
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8. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminats 
 
Atenent la classificació dels termes municipis de l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de 
Llobregat com zones de protecció pel diòxid de nitrogen i per les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a deu micres (PM10) tal i com ho estableix el Decret 226/2006, de 23 
de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèri,c es 
limitarà la implantació d’activitats industrials potencialment contaminadores per 
l’atmosfera. A més, s’hauran d’incorporar les mesures establertes en el Decret 152/2007, 
de 10 de juliol, d’aprovació del pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als 
municipis declarats com zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
 
9. Fomentar l’estalvi i la reutilizació de l’aigua 
 
Incorporar criteris ambientals i d’ecoeficència en les xarxes de subministrament d’aigua 
potable i de sanejament, plantejant la implantació de xarxes clavegueram separatives. 
S’ha de preveure la reutilizació de les aigües pluvials emmagatzemades pel reg i neteja.  
 
Caldrà que les futures edificacions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit 
caldrà que el projecte compleixi amb el que estableix l’Ordenança tipus sobre l’estalvi 
d’aigua de la Diputació de Barcelona.  
 
Realitzar plantacions arbòries que compleixin amb els criteris d’afavoriments de les 
espècies autòctones, fomentant les espècies de baix requeriment hídric.  
 
10. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada 

dels usos del sòl i la mobilitat 
 
Incorporar les consideracions relatives a mobilitat que contingui l’informe de la mobilitat 
generada vinculat a la tramitació de planejament de la present modificació del PGM.  
 
11. Preservar i  millorar la qualitat de l’aigua 
 
El futur desenvolupament de la modificació haurà d’incorporar les determinacions 
establertes en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Serveis públics de sanejament.  
 
12. Millorar l’eficiència de les edificacions i reduir la seva  contribució al canvi climàtic 
 
En la construcció de les edificacions, caldrà tenir en compte el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE) i els criteris ambientals i d’ecoeficència establerts per als edificis en el Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula la seva adopció. 
 
Preveure que els edificacions de l’àmbit respectin la qualificació adient en relació al  
consum i l’estalvi energètic, segons les determinacions del Reial Decret 47/2007, de 19 
de gener.  
 
Afavorir que les ordenacions amb usos terciaris optimitzin l’orientació predominant +/- 
30º sud, la qual permet el màxim aprofitament d’aquest recurs.  
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Es recorda que les noves edificacions hauran d’incorporar les determinacions establertes 
en l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta en edificis i construccions en el terme municipal de l’Hospitalet 
de Llobregat.   
 
13. Ordenar acuradament el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials constructius 
 
Es recorda de cara al desenvolupament de la present figura de planejament que els 
residus d’enderroc, d’excavació i de la construcció que es generin en l’execució de els 
obres s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora de residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderroca i altres residus de la construcció. 
  
14. Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica (infrastructures 

de transport, etc.) usos i activitats poc sensibles al soroll 
 
Caldrà garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica d’acústica. 
 
15. Limitar la generació de les necessitats d’enllumenat exterior i evitar els fluxos a 

l’hemisferi superior 
 
Prevenir la contaminació lluminosa i donar compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i del Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.  
 
16. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a reutilizació i la 

recollida selectiva dels residus 
 
Es recorda que per a la recollida selectiva de residus, es disposarà dels diferents tipus 
de contenidors i la seva integració en la xarxa local de recollida selectiva i de valorització 
de residus generats. En aquest sentit es recorda que d’acord amb l’article 43 de la llei 
6/1993, caldrà preveure la reserva d’espais suficients en la xarxa viària per a la 
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar la recollida i 
transport dels residus esmentats.  
 
Preveure una distribució idònia de contenidors per a la recollida de residus, segons els 
objectius del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals.   
 
17. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida 

selectiva dels residus, i en general, les operacions de gestió. 
 
En el disseny de les edificacions caldrà preveure un espai suficient per a fomentar la 
recollida selectiva.  
 

Amb l’objecte d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius i criteris 
ambientals establerts, la Modificació puntual aportarà un quadre resum que inclourà els 
indicadors ambientals (els quals avaluen l’evolució comportada per la proposta) següents: 
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− Superfície de terrenys situats en les zones actualment inundables per als períodes 
de retorn de 500, 100 i 50 anys en l’àmbit objecte de la modificació puntual. 

 
B) JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA PROPOSADA 
En l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’estudien dos alternatives; l’alternativa 
zero que suposa no modificar el planejament vigent, és a dir, el Pla General Metropolità de 
Barcelona, i l’alternativa 1 que suposa la modificació del Pla General Metropolità per tal de 
facilitar l’ordenació de les activitats existents, el desenvolupament d’un sector de serveis i la 
possibilitat de crear un parc urbà de grans dimensions.  
 
1r. Descripció de les característiques de les alternatives considerades 

 
Alternativa 0 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment l’alternativa 0 suposa no modificar el planejament 
vigent, és a dir, el Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat el juliol de 1975, sense fer 
cap canvi en les determinacions urbanístiques que defineixen l’àmbit.  
 
L’execució del planejament vigent suposaria en l’àmbit de la Feixa Llarga-Cal Trabal 
mantenir una gran àrea de Parcs i Jardins Metropolitans, en un àmbit que actualment hi ha 
horta de regadiu i una activitat d’aparcament de camions i vehicles privats.  
 
A més, l’alternativa 0 manté l’actual classificació com a sòl no urbanitzable qualificat amb la 
clau 24a Rústic agrícola amb servituds aeronàutiques en els terrenys situats en el  terme 
municipal del Prat de Llobregat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 4: Qualificació del sòl en l’alternativa 0 en l’àmbit Feixa 
Llarga-Cal Trabal  al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat 
(dreta) i La Marina al terme municipal del Prat de Llobregat 
(esquerra) 
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Planejament vigent en l’àmbit en l’àmbit urbà de Cal Trabal 
Clau 4. Serveis Tècnics 5.708 m2

Clau 5. Xarxa Viària  24.978 m2

Clau 6b. Parcs i jardins d’àmbit local 7.484 m2

Clau 6c. Parcs i jardins d’àmbit metropolità 124.249,50 m2

Clau 7c. Equipaments d’àmbit metropolità 13.481,70 m2

SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT DE CAL TRABAL 175.902 m2

Planejament vigent en l’àmbit de “Cal Masover nou” en l’Hospitalet de Llobregat  
Clau 4. Serveis Tècnics 9.311 m2

Clau 5. Xarxa Viària  13.615 m2

Clau 6b. Parcs i jardins d’àmbit local 13.945 m2

Clau 6c. Parcs i jardins d’àmbit metropolità 139.941,10 m2

Clau 9. Protecció de sistemes generals 50.978,40 m2

Superfície en l’àmbit Cal Masover Nou en l’Hospitalet de Llobregat 227.040,50 m2

Planejament vigent en l’àmbit de “Cal Masover nou” en el Prat de Llobregat  
Clau 24a. Rústic agrícola amb servituds aeronàutiques  135.751,50 m2

Superfície en l’àmbit Cal Masover Nou en el Prat de Llobregat 135.751,50 m2

SUPERFÍCIE TOTAL DE L’ÀMBIT “CAL MASOVER NOU” 362.792 m2

  
SUPERFÍCIE TOTAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM 538.694 m2

Taula 1: Qualificació del sòl en l’alternativa 0 

 
Alternativa 1 
 
L’alternativa 1 suposa modificar puntualment les condicions urbanístiques de l’àmbit per tal 
de facilitar l’ordenació de les activitats existents, el desenvolupament d’un sector de serveis i 
l’obtenció d’un parc lliure.  
 
Cal destacar les modificacions s’emmarquen en sòl urbà (àmbit de Cal Trabal) i en sòl 
urbanitzable i en sòl no urbanitzable (àmbit de Cal Masover Nou).  
 
Pel que fa a l’àmbit de Cal Trabal (el qual es desenvoluparà mitjançant un polígon d’actuació 
urbanística), la modificació principalment transforma sòl urbà qualificat de parcs i jardins per 
a poder implantar una activitat industrial amb una superfície de 41.680 m2 (clau 22a) i 
activitats de serveis amb una extensió de 9.634 m2 (clau 18a).  Així doncs, es proposa 
completar el teixit industrial de l’entorn, completant-lo amb una implantació de terciari, 
recolzada sobre l’extrem de contacte de la carretera del Mig i de la ronda de Dalt.  
 
En relació als equipaments, es proposen vàries peces amb una superfície global de 
28.273,00 m2 que suposen un 16,07% de l’àmbit. Aquest sòl correspon a les finques 
existents de la deixalleria municipal, el parc de sanejament i l’entorn de les masies de Cal 
Trabal i Ca l’Esquerrer.  
 
Es manté com a sòl qualificat de parcs i jardins una superfície de 61.564,40 m2, 
corresponent a un 35,00 % de l’àmbit conjuntament amb la peça adjacent corresponent al 
sector Cal Masover Nou, el parc públic de major dimensió del municipi.   
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Planejament proposat en la modificació del PGM  en l’àmbit “Cal Trabal” 
SISTEMES  Superfície  % 
Clau 5. Xarxa viària bàsica 34.570,6 m2 19,65% 
Clau 6b. Parcs i jardins d’àmbit local 61.564,4 m2 35,00% 
Clau 7b. Equipaments d’àmbit local 16.030,7 m2 9,11% 
Clau 7b/4. Equipaments locals compatibles amb serveis tècnics 12.242,3 m2 6,96 % 
ZONES  Superfície % Sostre 
Clau 18a. Ordenació volumètrica específica A 9.634 m2 5,48 % 47.850 m2 st 
Clau 22. Industrial 41.680 m2 23,80 % 51.865 m2 st 
SUPERFÍCIE DEL POLÍGON “CAL TRABAL” 175.902  m2

 

Àmbit PAU Cal Trabal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 5: Proposta de modificació per l’àmbit de “Cal Trabal” 

 
Pel que fa a l’àmbit corresponent a Cal Masover Nou (el qual s’ordenarà mitjançant un pla 
parcial) es requalifiquen terrenys corresponents a parcs i jardins segons el planejament 
vigent, per a poder implantar una àrea de centralitat econòmica amb l’ús primordial terciari, 
quaternari i quinnari, amb edificis de certa alçada, complementat l’ús hoteler i amb ús 
comercial de baixa densitat. Pel que fa a l’edificabilitat, es proposa una graduació, de 
manera que es defineixen ordenacions volumètriques compactes amb una alçada màxima 
de 14 plantes i amb un cert ritme esglaonat de volums i buits en el front del carrer de Feixa 
Llarga. En el franja de transició més propera al parc, es proposen dues franges adjacents 
amb ordenacions volumètriques de baixa alçada. En la franja immediata al front volumètric 
del carrer de la Feixa Llarga,  es planteja una edificació una alçada màxima de 3 plantes. En 
la franja adjacent al parc es preveu un desenvolupament urbanístic de planta soterrani. 
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Dins el terme de l’Hospitalet de Llobregat, es proposa una superfície de 131.094,40 m2 de 
sòl qualificat amb la clau 6b. parcs i jardins de caire local. Aquesta superfície prové de 
l’extensió de parcs i jardins que es manté en l’àmbit i de transformar una superfície de 
50.978,40 m2  qualificada en l’actualitat de protecció de sistemes generals (clau 9). A més, 
es requalifica una petita parcel·la de 4.863,20 m2 de parcs i jardins metropolitans.   
 
Per tal de poder compensar la pèrdua d’espais lliures, es reclassifica una extensió 
135.751,50 m2 de sòl no urbanitzable qualificat amb la clau 24a. rústic agrícola amb 
servituds aeronàutiques procedent del terme municipal del Prat de Llobregat i es requalifica 
amb la clau 6c. parcs i jardins d’àmbit metropolità. Així doncs, en el sector de Cal Masover 
Nou es proposa una superfície de 271.709,10 m2 destinada a parcs i jardins públics 
(corresponent al 74,89% de l’àmbit del sector). 
 
Pel que fa als equipaments, es proposa una peça corresponent a la masia Cal Masover nou 
amb una superfície de 1.265 m2 que correspon al 0,35% de l’àmbit.  
 
Planejament proposat en la modificació del PGM  en l’àmbit “Cal Masover Nou” 
SISTEMES  Superfície  % 
Clau 5. Xarxa viària bàsica 42.043,50 m2 2,06 % 
Clau 6b. Parcs i jardins d’àmbit local  131.094,40 m2 36,13 % 
Clau 6c. Parcs i jardins d’àmbit metropolità 4.863,20 m2 1,34 % 
Clau 6c. Parcs i jardins d’àmbit metropolità (àmbit el Prat) 135.751,50 m2 37,42 % 
Clau 7b. Equipaments d’àmbit local 1.265 m2 0,35 % 
ZONES  Superfície  Sostre 
Clau 18b. Ordenació volumètrica específica B 20.751 m2 5,72 % 131.565 m2 st 
Clau 18c. Ordenació volumètrica específica C 33.461 m2 9,22 % 36.720 m2 st 
Clau 18d. Ordenació volumètrica específica D 28.133 m2 7,75 % - 
SUPERFÍCIE DEL SECTOR “CAL MASOVER NOU” 362.792,00 m2

Taula 2: Paràmetres urbanístics proposats pel sector Cal Masover Nou” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6: Proposta de modificació pel sector “Cal Masover Nou” 
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2n. Anàlisi dels efectes globals de cada alternativa d’acord amb els objectius i criteris 
ambientals  

En l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar es realitza una anàlisi i justificació de 
l’alternativa seleccionada en funció dels aspectes següents: 

− L’alternativa 1 es considera més adequada doncs contempla la transformació de 
l’àmbit de Feixa Llarga-Cal Trabal que s’inscriu en el procés de transformació del 
segon tram de la gran Via al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.   

− L’alternativa 1 permet crear un parc urbà de 216.810,80 m2. Tenint en compte que en 
l’actualitat el sòl destinat a aquest objecte disponible és de 201.495,90 m2, 
l’alternativa 1 permet incrementar aquesta superfície.  

− L’alternativa 1 respon a la voluntat de donar un impuls a l’economia de l’Hospitalet de 
Llobregat mitjançant els nous aprofitaments establerts (industrials nets i terciaris).  

− L’alternativa 1 adequa l’ús actual del sòl al planejament i a les necessitats del sòl i 
regularitza l’activitat industrial existent, actualment classificat com a clau 6c (Parcs i 
Jardins metropolitans). 

Es constata que es realitza una avaluació a partir de vectors socio-econòmics (propis d’un 
altre tipus estudi) que de l’afectació als aspectes ambientalment rellevants. Manca una 
avaluació per cada una de  les alternatives proposades dels efectes globals i de les seves 
determinacions estructurals, d’acord, entre altres factors amb els principis, objectius i criteris 
ambientals. Es recorda que l’avaluació de les alternatives proposades ha de permetre 
justificar la validesa ambiental de l’alternativa escollida.  
 
En conseqüència, caldrà realitzar la confrontació de cada alternativa seleccionada amb els 
vectors ambientals exposats juntament amb els objectius i criteris ambientals establerts en el 
present document de referència, per tal de determinar el grau d’adequació de cada una de 
les alternatives i els possibles punts de conflicte.  
 

3r. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada 
 
S’exposaran els motius ambientals de l’elecció de l’alternativa seleccionada i, d’acord amb 
l’anàlisi i avaluació ambiental descrit en el punt anterior, es justificarà ambientalment 
l’elecció de l’alternativa que finalment es porti a terme.  
 
 
5. VALORACIÓ AMBIENTAL DELS OBJECTIUS I CRITERIS, DE LA JUSTIFICACIÓ DE 
LES ALTERNATIVES I DE LA PROPOSTA 
                                                                                                                                                                            
Vista la documentació corresponent a l’avanç de la modificació  del Pla General Metropolità 
en els àmbits de Feixa Llarga-Cal Trabal i La Marina als municipis de l’Hospitalet de 
Llobregat i el Prat de Llobregat s’ha realitzat la valoració següent: 
 
Per una banda, cal assenyalar que, atès que es proposa l’afecció d’un espai comprés dins 
de la xarxa Natura 2000 Delta del Llobregat, passant de sòl no urbanitzable de protecció 
agrícola a sòl urbanitzable qualificat d’espais lliures, la present modificació puntual és 
objecte d’avaluació ambiental, de conformitat amb l’article 7.1.c de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
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Per altra banda, i respecte a l’anàlisi i justificació de les alternatives, cal destacar que no 
s’ha realitzat tenint en compte els efectes ambientals derivats del desenvolupament de 
cadascuna ni el grau d’acompliment dels objectius i criteris ambientals establerts. Val a dir 
que la proposta de transformació de sòl agrícola per a la implantació d’una àrea econòmica 
tindrà irremeiablement efectes sobre la fauna present en l’àmbit, sobre el paisatge i la 
permeabilitat del sòl.  
 
En relació a la descripció d’alternatives, tenint en compte la qualitat del sòl agrícola en els 
terrenys objecte de la modificació i la fauna avícola associada, és convenient que en 
l’informe de sostenibilitat ambiental s’incorporin alternatives per tal d’emplaçar aquestes 
edificacions en altres emplaçaments menys sensibles i per tal de mantenir el màxim possible 
l’estructura agrària present, tal i com s’estableix en el Pla d’Acció de l’Agenda 21 de 
l’Hospitalet de Llobregat. A més, a l’hora d’establir les característiques del Parc urbà caldria 
evitar la transformació del sòl agrícola i establir franges de protecció i atenuació entre el sòl 
agrícola i la zona urbana per tal de mantenir la biodiversitat present en l’àmbit d’estudi. 
 
En relació als aspectes ambientalment rellevants establerts en l’informe ambiental adjuntat 
cal destacar: 
 

− Per una banda s’ha constatat que manca completar la descripció de la fauna present 
en l’àmbit corresponent a l’Hospitalet de Llobregat, tenint en compte la importància 
estratègica del sector. En conseqüència, caldrà realitzar un inventari més exhaustiu 
de la fauna present en l’àmbit objecte de la modificació tenint en compte tant el grau 
de protecció i/o amenaça, i avaluar la possible pèrdua de biodiversitat que pot 
comportar la proposta de modificació i si s’escau proposar alternatives 
d’emplaçament i/o mesures per tal de minimitzar els efectes adversos.  

 
− S’ha constatat que la zonificació pel que fa a la inundabilitat per als diferents 

períodes de retorn prevista en l’estudi d’inundabilitat adjuntat i en la documentació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua disponible actualment, no coincideix. Això és 
conseqüència de què la Planificació dels espais fluvials disponible en l’àmbit d’estudi 
no ha incorporat les actuacions realitzades en el riu Llobregat, les quals han 
modificat la delimitació de les zones inundables. Així doncs, per tal de poder 
comptabilitzar el planejament urbanístic amb la delimitació de zones inundables 
s’haurà de rebre informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la 
zonificació realitzada.  

 
− S’ha de considerar com aspecte ambientalment rellevant la pèrdua de permeabilitat 

com a conseqüència del desenvolupament de la modificació i els efectes que 
comportarà sobre el aqüífer protegit.  

 
− Manca una descripció acurada del paisatge, tant pel que fa a la qualitat com a la 

fragilitat paisatgística de l’àmbit.  
 
En relació als objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en l’àmbit 
del pla (legislació sectorial) cal destacar:  

 
− L’àmbit corresponent a La Marina al Prat de Llobregat presenta un alt nivell de 

protecció en formar part de la Xarxa Natura 2000, Espais d’Interès Natural, forma 
part ensems de l’àrea de protecció la zona perifèrica de protecció de la Reserva 
Natural de la Ricarda-Ca l’Arana i del Parc Agrari del Baix Llobregat. Per tant la 

Travessera de Gràcia, 56 
08006 Barcelona  
Tel.  93 567 08 34 
Fax  93 209 04 53 
e-mail: otaa.barcelona.dmah@gencat.cat 
 
 

19



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Serveis Territorials de Barcelona 

reclassificació i requalificació de l’àmbit a sòl urbanitzable qualificat de Parcs i 
Jardins no pot comportar una transformació de l’ús actual del sòl i haurà d’adequar-
se a les limitacions i determinacions establertes la normativa que ordena les diferents 
figures de protecció esmentades.  

 
− En relació a Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de 

Llobregat (PEPPA), s’ha de comentar que l’actual proposta d’ordenació no acompleix 
les determinacions establertes pel que fa al manteniment i millora de la masia 
protegida i catalogada Ca l’Esquerrer. Malgrat es proposa mantenir una franja 
d’espais lliures al voltant de la masia, aquesta es considera insuficient doncs es situa 
entre la masia i la carretera del Mig i no evita l’ofegament de la masia, sobretot tenint 
en compte la proposta intensiva de la modificació (edificis de serveis amb PB+A+5 a 
l’est de la masia,  edificis de serveis amb PB+A+10 a l’oest i naus industrials al sud). 
Caldrà incrementar la franja d’espais lliures al voltant de la masia i per tant, allunyar 
les edificacions, que comporten l’ofegament, la pèrdua de la identitat i la pèrdua de 
qualitat paisatgística de la masia. 

 
− Cal tenir en compte el Pla d’Acció de l’Agenda 21 de l’Hospitalet de Llobregat en 

establir l’obligatorietat de potenciar i preservar les zones d’activitat agrícola dels 
terrenys objecte de la modificació. Caldrà que la proposta de modificació justifiqui 
l’establiment d’un sector de serveis i industrial en l’àmbit amb el manteniment i la 
potenciació de l’activitat agrícola quan a priori sembla incompatible.  

 
En conseqüència, caldrà fer una revisió de la proposta assegurant el compliment de 
l’exposat pel present document de referència. A més, caldrà assegurar que l’alternativa 
finalment escollida doni resposta a tots els objectius i criteris plantejats en el identificats en 
l’apartat 4.a.3 del present document de referència, així com a d’altres que puguin sorgir 
durant el procés de redacció del pla.  
 
 
6. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I PÚBLIC INTERESSAT 
 
Les actuacions d’informació i consulta relacionades amb el POUM, en relació al procediment 
d’avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb els articles 23 i 115 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. La fase de consultes 
sobre el document d’aprovació inicial, que inclourà l’ISA, es realitzarà a les Administracions 
públiques afectades i al públic interessat que es cita a continuació, sens perjudici que siguin 
consultats altres organismes segons la legislació vigent. 
 
6.1 Administracions públiques afectades 
 
- Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental. Serveis Territorials a Barcelona (DMAH) 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Programa de Planejament Territorial. Secretaria per a la Planificació Territorial. 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
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6.2 Públic interessat 
 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- Associació de Veïns de Bellvitge 
- Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet de Llobregat 
- La Saboga 
 
 
Barcelona, 2 de juny de 2009             
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