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INFORME TÈCNIC. INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL. 33a 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ D'ABRERA. APROVACIÓ INICIAL (FVR) 
Objecte: Aprovació inicial de Modificació puntual de Pla General d’Ordenació 
Expedient: 4484/2019 

Legislació aplicable 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en 
endavant TRLU). 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en 
endavant RLU). 

Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística (en endavant RPLU). 

Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 14 d’octubre de 1987, acordada la seva publicació a efectes 
d’executivitat el 3 de febrer de 1988 i publicat al DOGC de 16.03.1988 (en endavant PGO). 
Normes urbanístiques publicades al DOGC núm. 5.006 de 12.11.2007 (en endavant NNUU). 

Antecedents 

EL 26.11.2010 s'aprova inicialment la "33a modificació puntual de la revisió del Pla General 
d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba". L’objecte era adequar la situació dels sòls 
inclosos a l’àmbit a la realitat física existent i permetre el desenvolupament dels sòls 
industrials. La tramitació posterior del document va quedar aturada i no va arribar a ser 
executiva. 

Actualment: 

• L'empresa Irestal Group, SA vol traslladar la seva activitat a les instal·lacions industrials 
existents en desús on antigament havia estat implantada l'empresa Ferrobérica, SL.  

• El barri residencial de Can Vilalba necessita de millores d'accessibilitat, seguretat viària i 
mobilitat tant per a vianants com per a vehicles en relació amb la connexió amb la 
carretera BV-1201. 

Ateses les necessitats actuals es planteja de reprendre la tramitació de la "33a modificació 
puntual" mitjançant una segona aprovació inicial ateses les modificacions substancials que es 
plantegen respecte al document precedent. Les modificacions substancials són les següents: 

• Ampliació de l'àmbit de la modificació per a determinar un camí per a vianants qualificat 
com a sistema viari en sòl no urbanitzable que connecta el barri de Can Vilalba amb el 
terme municipal d'Olesa de Montserrat. 

• Reducció de la superfície de sòl urbanitzable delimitat atesa l'exclusió de l'àmbit dels sòls 
ocupats pels enllaços del "Quart cinturó" i les zones de domini públic de carreteres. 

• Incorporació de l'ordenació detallada del sòl destinat a l'ús industrial. 

Àmbit 

L'àmbit de la modificació té una superfície total de 142,24 ha i inclou els terrenys de l'antic 
"Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba" i els sols previstos pel pas de la B-40 segons 
les determinacions del Pla General vigent i els sols previstos pel camí de Can Vilalba a Olesa 
de Montserrat. 

Objecte 

L'objecte del document és una modificació puntual del planejament general i la determinació 
de l'ordenació detallada del sector SUD-3* "Industrial Can Vilalba". Es realitza en un únic 
document atenent a la necessitat del seu desenvolupament immediat per la necessitat 
municipal de millorar l'accessibilitat i la seguretat viària del barri de Can Vilalba i per la 
necessitat de l'empresa Irestal Group, SA de traslladar la seva activitat al sector. 
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Els objectius de la modificació puntual són els següents: 

1. Adequació de la classificació dels sòls inclosos a l'àmbit a la realitat física i permetre el 
desenvolupament dels sòls industrials. Actualment els sòls residencials i industrials es 
troben classificats com a sòl urbanitzable programat i i qualificats com a sòls de 
desenvolupament residencial i industrial. Actualment es troba completament executat el 
sòl residencial, s’han construït equipaments en sòls previstos com a zona verda, i les 
infraestructures viàries previstes han variat el seu traçat i connexions. El sòl residencial 
es troba totalment consolidat i d’acord amb la legislació urbanística compleix tots els 
condicionants per a ser considerat sòl urbà consolidat, per altra banda el sòl industrial 
encara es troba pendent de desenvolupament. Per tal de possibilitar una execució 
immediata del sòl industrial es fa necessari desvincular-lo del sòl residencial consolidat, 
ajustar la seva delimitació i establir-ne la seva ordenació detallada. 

2. Millora de l'accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents del barri de Can 
Vilalba en relació a la connexió amb la carretera BV-1201. 

3. Establiment de l'ordenació detallada del sòl urbà consolidat "Residencial Can Vilalba". 

4. Establiment de l'ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat destinat a l'ús 
industrial SUD-3* “Sector industrial Can Vilalba". 

L'interès públic de la modificació es fonamenta en el següent: 

• Reconeixement de la realitat física existent amb l'objectiu d'acabar de consolidar el sector 
"Can Vilalba" que actualment presenta una zona residencial consolidada, una zona 
industrial pendent de desenvolupament amb una indústria en desús i un traçat del 
sistema viari del "Quart cinturó" que no es correspon amb el determinat al planejament 
general vigent. 

• Garantir una accessibilitat, mobilitat i seguretat viària adequada pels residents del barri 
de Can Vilalba. 

• Incrementar les dotacions de zona verda i d'equipaments respecte de les determinades al 
planejament general vigent i establir una ordenació del sòl coherent amb l'entorn. 

• Incrementar l'activitat econòmica del municipi amb els corresponents beneficis laborals i 
econòmics atès que l'empresa Irestal Group, SA està interessada en promoure el 
desenvolupament del sector industrial per a poder traslladar la seva activitat un cop 
s'hagin adequat les instal·lacions industrials existents en desús. 

D'acord amb l'anterior es planteja una modificació de la classificació del sòl tal i com 
segueix: 

• Es classifica com a sòl urbà consolidat el sòl residencial executat. 

• Es classifica com a sòl urbanitzable delimitat amb ordenació detallada el sector "PPU-3* 
Sector industrial Can Vilalba", que es correspon amb el sòl industrial pendent d'execució. 
En aquest àmbit es manté la classificació vigent del sòl i s'aprofita la delimitació del 
sector industrial per a adaptar-lo a la realitat física. 

• Es classifica com a sòl no urbanitzable el traçat definitiu i els enllaços de l’autovia orbital 
B-40 “Quart cinturó”. 

• Es classfica com a sòl no urbanitzable el camí per a vianants que connecta el barri de 
Can Vilalba amb el terme municipal d'Olesa de Montserrat. 

Planejament urbanístic 

El 23.07.1974 s’aprova definitivament el “Plan Parcial de Ordenación de la finca Vilalba”. 

El 28.07.1982 s’aprova definitivament la “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba”. 

El 04.06.1986 s’aprova definitivament la “Modificación del Plan Parcial Can Vilalba”. Aquesta 
modificació afecta exclusivament a les normes urbanístiques. 

El 14.10.1987 s’aprova definitivament la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera. El 
03.02.1988 adquireix exectuvitat amb la publicació de l’acord. La delimitació de sectors en 
sòl urbanitzable que preveia aquest document incloïa el Sector núm. 1 “P.P.O.-3 Can Vilalba 
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(clau 22b)” i es determinava el seu desenvolupament a l’art. 156 de les normes 
urbanístiques. En aquest document s’incorporava tota la tramitació anterior referent a aquest 
àmbit i s’introdueixen canvis, en concret: 

• Es modifica l’àmbit excloent els terrenys entre la carretera i el riu, i els terrenys 
compresos pel traçat del “Quart cinturó”. 

• Es preveu l’adaptació del Pla Parcial a la realitat física existent. 

• Respecte dels sòls industrials es preveu la incorporació d’una zona verda perimetral no 
prevista pel Pla Parcial i que limita amb el sòl residencial. 

El 13.12.2000 s’aprova definitivament la “Modificació de l’articulat de les Ordenances del Pla 
Parcial Can Vilalba”.  

El 1982 es duu a terme el desenvolupament del sòl residencial i es van fer les cessions de 
zones verdes, equipaments, vialitat i del 10% de l’aprofitament urbanístic. Actualment 
aquest sòl es troba completament urbanitzat i edificat en quasi la seva totalitat reunint totes 
les condicions per a ser considerat sòl urbà consolidat.  

Després de l’entrada en vigor de la revisió del Pla General es van formular i aprovar 
definitivament dues modificacions puntuals posteriorment declarades nul·les per sentència 
judicial: 

• El 13.10.1993 s’aprova definitivament la “Modificació puntual de la primera revisió-
adaptació del Pla General al Sector de Can Vilalba” i adquireix executivitat el 24.05.1994. 
Mitjançant sentència judicial de 09.06.2000 es declara la nul·litat de l’acord d’aprovació 
definitiva en el sentit de RETROTRAURE actuacions per tal que es tornés a realitzar el 
tràmit d’informació pública atès que amb el document aprovat posteriorment s’havien 
introduït modificacions substancials. 

• El 18.02.2004 s’aprova definitivament el “Text refós de la 25a modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbanístic Municipal d’Abrera a l’àmbit del subsector de planejament 
derivat de Can Vilalba desenvolupable per un pla parcial d’ús industrial” en compliment 
de la sentència esmentada abans. El document adquireix executivitat el 04.05.2004. 
Mitjançant sentència judicial de 03.03.2008 es declara la nul·litat del document anterior. 

Planejament territorial 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) aprovat definitivament el 12.05.2010. 

• L’àmbit de sòl industrial que es proposa classificar com a sòl urbanitzable delimitat amb 
ordenació detallada té la consideració d’àrea especialitzada industrial amb capacitat de 
desenvolupament, àrea d’extensió urbana d’interès metropolità i àrea urbana de 
desenvolupament nodal. 

• L’àmbit de sòl residencial que es proposa classificar com a sòl urbà consolidat té la 
consideració d’àrea especialitzada residencial i àrea urbana de desenvolupament nodal. 

Partint del fet que el PTMB no assigna cap restricció a aquest àmbit, la modificació millora 
l’accessibilitat mitjançant la creació de dues noves rotondes. També qualifica com a sistema 
d’equipaments sòls actualment qualificats com a zona verda en sòl industrial on s’hi ubiquen 
equipaments, de manera que s’adapten al seu ús real. Les zones verdes proposades es 
plantegen com una zona de transició entre el sòl industrial i el residencial, i entre el sòl 
industrial i l’autovia B-40 a més a més d’obtenir un gran espai lliure col·lectiu.  

També cal tenir en compte que el desenvolupament del sòl industrial permetrà incrementar 
l’activitat econòmica amb els corresponents beneficis econòmics i socials per al municipi. La 
tipologia industrial de gran superfície que es proposa es fonamenta en la mancança d’aquest 
tipus de sòl a Catalunya i en especial a la zona on s’implanta alhora que es pretén recuperar 
les instal·lacions industrials en desús que a manca d’una utilització continuada en el temps 
comportaria la seva degradació. 

Per a millorar la mobilitat dels residents del sòl residencial es planteja la creació d’un camí 
per a vianants per a possibilitar la connexió amb el terme municipal veí d’Olesa de 
Montserrat alhora que conjuntament amb les dues rotondes proposades s’executaran sengles 
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passos de vianants semaforitzats en un dels quals es situarà de forma segura una parada de 
transport col·lectiu. 

La present modificació no es planteja com una nova classificació de sòl per a un 
eixamplament del sòl urbà existent sinó que pretén consolidar el sòl urbanitzable existent en 
el seu mateix emplaçament adaptant-lo a la realitat alhora que s’incrementa el sòl destinat a 
sistemes i es redueix el sòl privat industrial. 

Planejament general vigent d’aplicació 

El planejament general d’aplicació és la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, aprovat 
definitivament el 14.10.1987 i executiu des del 16.03.1988. El PGO classifica els terrenys de 
l’àmbit com a sòl urbanitzable programat i els inclou en el Sector núm. 1 “P.P.O.-3 Can 
Vilalba (clau 22b)”. El PGO va modificar l’àmbit de sòl urbanitzable programat respecte al Pla 
Parcial aprovat anteriorment excloent els terrrenys previstos per l’aleshores futur traçar de 
l’autovia B-40 i desclassificant els terrenys de sòl industrial situats a l’altra banda de la 
carretera BV-1201. 

Planejament derivat vigent d’aplicació 

• “Plan Parcial de Ordenación de la finca Vilalba” aprovat definitivament el 23.07.1974. 

• “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba” aprovada definitivament el 28.07.1982. 

• “Modificación del Plan Parcial Can Vilalba” aprovada definitivament el 04.06.1986. 
Modificació que afecta exclusivament a les normes urbanístiques. 

• “Modificació de l’articulat de les Ordenances del Pla Parcial Can Vilalba” aprovada 
definitivament el 13.12.2000. 

La zonificació establerta pel Pla Parcial es refereix a tres etapes. La primera i la segona es 
corresponen amb el sòl residencial i la tercera amb el sòl industrial encara pendent de 
desenvolupar.  

Preexistències 

Al sòl residencial s’ha executat tota la urbanització i s’ha dut a terme la pràctica totalitat de 
l’edificació. Es tracta d’una àrea de baixa densitat. 

El sòl industrial ja té actualment una certa ocupació: 

• A l’extrem sud-est s’hi ubiquen les antigues instal·lacions de l’empresa Ferrobérica, SL 
actualment en desús i recentment adquirides per a traslladar-hi l’empresa Irestal Group, 
SA. 

• Darrera d’aquestes instal·lacions s’hi emplaça la masia de Can Vilalba actualment 
rehabilitada com a Casal Social del barri residencial , una pista esportiva, un parc infantil 
i un ambulatori. 

En quant als sòls afectats per l’autovia B-40 cal dir que aquesta ja està construïda fins a la 
seva arribada al túnel situat al mateix terme municipal d’Abrera i pendent aquest últim 
d’entrar en servei. La infraestructura al seu pas per Abrera va ser inaugurada el 30.06.2010. 

En quant a accessos i mobilitat es té accés a l’àmbit des de la carretera BV-1201 la qual 
enllaça amb l’autovia B-40 al nord i amb l’autovia A-2 al sud. 

A l’haver-se executat la totalitat del sòl residencial aquest ja disposa de tots els serveis 
urbanístics. El sòl industrial està envoltat de vials urbanitzats, l’avinguda de Circimval·lació 
que la separa del sòl residencial i la carretera BV-1201. 

Proposta 

Amb aquesta modificació es recullen dos realitats existents, la del sòl residencial 
completament executat i la del sòl industrial pendent de desenvolupament.   

El quadre de superfícies de l'àmbit de la modificació puntual és el següent: 

!4



!

Els terrenys inclosos a l’àmbit de la modificació es classifiquen d’acord amb el següent: 

• Sòl urbà consolidat (SUC). Es tracta del sòl residencial executat del barri de Can Vilalba. 

• Sòl urbanitzable delimitat (SUD) amb ordenació detallada. Es tracta del sector "SUD-3* 
Industrial Can Vilalba" que es correspon amb el sòl industrial pendent d'execució del 
sector "Can Vilalba". 

• Sòl no urbanitzable (SNU). Es tracta del sòl comprès pel traçat definitiu del nus i enllaços 
de l'autovia orbital "Quart cinturó" i el camí de connexió amb Olesa de Montserrat. 

Els objectius per a les diferents classes de sòl són els següents: 

Sòl urbà consolidat (SUC) 

• S’adequa la classificació dels seus sòls a la realitat física classificant-los com a sòl urbà 
consolidat. 

• Es mantenen i s’adapten els paràmetres i les condicions urbanístiques vigents. 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 

• Es delimita un nou sector SUD-3* “Sector industrial Can Vilalba” adaptat a la realitat 
física existent i al nou traçat de l’autovia B-40 i incorpora l’ordenació detallada d’aquest. 

• Classifica com a vialitat en sòl no urbanitzable el sòl que ocupa el traçat definitiu del nus i 
enllaços de l’autovia B-40. 

• Millora la seguretat viària, la mobilitat i l’accessibilitat des de la carretera BV-1201. 

• Ajusta la posició relativa de les zones verdes i equipaments, per tal d’adaptar-la a la 
realitat física del sector i al traçat de l’autovia B-40. 

• Delimita el sistema hidrogràfic. 

• Estableix una ordenació vinculant del sòl privat. 

• Determina la seva zonificació. 

• Estableix els paràmetres reguladors de l’ordenació proposada. 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

• Incorpora el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia B-40. 

• Delimita el traçat del camí que connectarà el barri de Can Vilalba amb el terme municipal 
veí d’Olesa de Montserrat. 

Justificació de la proposta 

Al document es justifica el compliment del PTMB i de diversos preceptes de la legislació 
urbanística. En primer lloc el prinicipi de desenvolupament urbanístic sostenible determinat a 
l’art. 3 del TRLU i les diverses directrius establertes en relació al planejament urbanístic dels 
art. 9 del TRLU i 5, 6 i 7 del RLU. I en segon lloc el compliment dels art. 65, 98, 99 i 100 del 
TRLU.  

En concret i en relació al compliment de l’art. 99 del TRLU es justifica amb el quadre següent 
que tot i que l’àmbit de Can Vilalba ha anat variant la seva superfície al llarg del temps 
s’arriba a la delimitació proposada sense haver disminuït la superfície dels sistemes de verd 
públic i equipaments. 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE DE SÒL (m2 sòl)

Sòl urbà consolidat (SUC) 956.123,45

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 255.062,21

Sòl no urbanitzable (SNU) 211.178,07

TOTAL 1.422.363,73
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Amb la proposta es millora de forma significativa la mobilitat del barri de Can Vilalba. Es 
planteja la creació de dues rotondes que serveixen per a segregar els accessos i pacificar el 
trànsit de la carretera BV-1201 i estableix millores en la mobilitat dels vianants mitjançant la 
creació d'un itinerari per a vianants que connecti amb Olesa de Montserrat. També es 
planteja la creació de dos passos de vianants semaforitzats amb polsador i una parada 
d'autobús. Es disminueix la superfície i l'impacte del sector industrial creant una àmplia zona 
de transició d'espai lliure entre la zona residencial i la industrial i entre la zona industrial i 
l'autovia B-40, i es situa una franja d'indústria neta que fa també de transició entre la zona 
residencial i la zona destinada a l'ús industrial de gran superfície que dona façana a la 
carretera BV-1201. I es disminueix el sòl d'aprofitament privat alhora que s'augmenta la 
superfície de sòl destinada a sistemes urbanístics d'espais lliures i equipaments respecte al 
planejament general vigent. 

Quadre resum comparatiu entre els paràmetres del planejament vigent i la 
proposta de modificació en referència al sòl industrial 

PPO-3 PGO

Transposició del 
planejament 

vigent a la realitat 
física actual

MDF PNT PGO

Verd públic 225.160,00 257.532,53 243.363,31 279.256,26

Equipaments 45.080,00 47.464,17 45.765,56 64.535,49

Equipament esportiu 16.040,00

Equipament cultural 25.120,00

Protecció de 
monuments 3.920,00

TOTAL SISTEMES 
ÀMBIT (exloent 
vialitat)

270.240,00 304.996,70 289.128,87 343.791,75

SUPERFÍCIE 
TOTAL ÀMBIT 
(excloent SNU)

1.611.019,00 1.166.900,00 1.423.131,34 1.211.185,75

SUPERFÍCIE SNU 373.923,00 0,00 0,00 211.178,07

SUPERFÍCIE 
TOTAL ÀMBIT 1.984.942,00 1.166.900,00 1.423.131,34 1.422.363,82

SUD-3* “Industrial Can Vilalba” PGO
PROPOSTA 

MODIFICACIÓ MP vs PGO

SUPEFÍCIES (m2) % SUPEFÍCIES (m2) % SUPEFÍCIES (m2) %

SISTEMES (superfície total 
mínima) 64.572,53 19,71 98.736,31 38,71 34.163,78 52,91

V Viari 7.775,14 3,05 7.775,14

1.961,61 0,77 1.961,61

P Parcs i Jardins urbans 64.572,53 69.168,01 27,12 4.595,48 7,12

E Equipaments 18.769,93 7,36 18.769,93

H Hidrogràfic 1.061,62 0,42 1.061,62

ZONES (superfície total màxima) 262.993,47 80,29 156.325,90 61,29 -106.667,57 -40,56

22b Indústria jardí 262.993,47

24* 
(Icv)

Indústria jardí “Can 
Vilalba” tipus I 120.772,97 47,35

!6



!

(*) clau nova plantejada a la proposta de modificació 

Documents que composen la modificació puntual 

Formada per set volums d’acord amb el següent: 

• VOLUM I 

A. Memòria informativa 

B. Memòria justificativa de l’ordenació 

C. Annexes 

• VOLUM II 

D.1. Plànols d’informació i ordenació 

D.2. Estudi d’obres bàsiques d’urbanització 

• VOLUM III 

E. Normes urbanístiques 

• VOLUM IV 

F.1. Agenda i pla d’etapes 

F.2. Avaluació econòmica i financera 

F.3. Informe de sostenibilitat econòmica 

• VOLUM V 

G. Informe ambiental 

• VOLUM VI 

H. Estudi d’inundabilitat 

• VOLUM VII 

I. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

Conclusió 

Al punt 12.5 de la memòria es justifica el fet de sotmetre el document a una segona 
aprovació inicial i en referència a això cal tenir en compte les determinacions de l’art. 112 del 
RLU a les que dona compliment.  

Al Document Inicial Estratègic (DIE) que integra el VOLUM V de la documentació presentada 
es justifica la seva redacció d’acord amb l’art. 117 del RLU. Per altra banda, la tramitació que 
caldrà dur a terme es determina a l’apartat 6 de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa. Concretament s’assenyala a la lletra b 
un quart supòsit corresponent amb el que ara ens ocupa i que ens determina que la 
tramitació que correspon és l’avaluació ambiental estratègica simplificada. Tot i així cal tenir 
en compte que una segona aprovació inicial d’un document que va iniciar el seu tràmit amb 
una primera aprovació inicial el 26.11.2010 i amb una sèrie de canvis substancials que fan 
optar per una segona aprovació inicial enlloc de procedir amb la corresponent aprovació 
provisional fan plantejar dubtes respecte a la tramitació ambiental amb la que procedir i vist 
això cal fer el corresponent advertiment sobre la seva idoneïtat respecte d’aquests dos 
factors, el temps transcorregut i els canvis introduïts. 

Es fa referència també a l’acord de suspensió de llicències que caldrà adoptar en compliment 
de l’art. 73.2 del TRLU. 

24* 
(Icv)

Indústria jardí “Can 
Vilalba” tipus I 35.552,93 13,94

TOTAL ÀMBIT 327.566,00 100,00 255.062,21 100,00 -72.503,79 -22,13

EDIFICABILITAT BRUTA 0,70 m2st/m2sòl 0,70 m2st/m2sòl
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Caldrà donar audiència als ajuntaments dels termes municipals veïns que confronten amb 
l’àmbit de la modificació, en aquest cas Olesa de Montserrat. 

Al punt 13 de la memòria es fa referència a les obligacions que recauran sobre els propietaris 
inclosos al sector. Entre d’altres la cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics 
inclosos a l’àmbit, la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, el costejament de totes les 
obres d’urbanització necessàries i també l’obtenció dels terrenys i el costejament per a 
executar les de les actuacions extrapoligonals. 

L’Estudi d’Obres Bàsiques d’Urbanització estableix un cost sense IVA de 6.322.187,48 €. En 
referència a aquesta previsió cal tenir en compte que manquen encara tots els informes de 
les companyies de serveis i dels organismes amb competències sectorials que el poden fer 
variar. També cal tenir en compte que l’Informe ambiental estableix la possible instal·lació 
d’una depuradora dins del propi sector per a garantir el tractament de les aigües residuals 
que s’hi generin mentre que, en canvi, a l’Estudi d’Obres Bàsiques d’Urbanització es preveu 
una connexió al col·lector en alta que discorre per la llera esquerra del riu Llobregat entre 
aquest i la carretera BV-1201. En referència a l’anterior, vistos els informes que es recaptin i 
els informes dels tècnics municipals caldrà precisar aquest punt. En el mateix sentit i 
preveient una immediata redacció del projecte executiu de l’obra urbanitzadora caldrà 
precisar tots aquests punts i d’altres com aquells que fan referència a una correcta 
organització del trànsit rodat en quant a senyalització horitzontal i vertical i d’altres elements 
d’acabat. 

En el conjunt d’actuacions de l’obra urbanitzadora caldrà també preveure la connexió del 
camí de vianants no només fins el terme municipal veí sinó fins a connectar-se fins al tram 
executat en aquest per la Diputació de Barcelona i d’acord amb les seves prescripcions. 

En aquest conjunt també caldrà preveure l’eliminació dels murs de contenció emplaçats a la 
futura zona verda de la banda nord-est del sòl industrial que ara es delimita. 

Vist tot l'anterior s'informa FAVORABLEMENT l'aprovació inicial de la Modificació puntual de 
Pla General d’Ordenació. 

Caldrà tenir en compte el conjunt de prescripcions d'aquest informe que en especial fan 
referència a les obres d’urbanització i recaptar els informes dels següents organismes amb 
competències sectorials d’acord amb l’art. 85.5 del TRLU: 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Departament d’Agricultura, Ramderia, Pesca i Alimentació 

- Direcció General de Comerç. Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de 
Catalunya 

- Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

- Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona 

- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya. Ministeri de Foment 

Caldrà notificar l'acord d'aprovació inicial a les següents companyies de serveis: 

- Endesa 

- Gas Natural 

- Telefónica  

- Vodafone España 

Tot l'anterior s'informa  per a coneixement i decisió municipal al respecte.  

Abrera, a data de la signatura electrònica. 
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Eduard Rusiñol Vega 
Arquitecte municipal 
Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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