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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
CERTIFICO : Que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 de febrer de
2020, va aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta de l'article 47.2, 11) de la
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en la redacció introduïda per la
Llei 57/2003 de 16 de desembre, el dictamen que es transcriu íntegrament:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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PRIMER.- Vist el document de la Modificació Puntual del Pla general metropolità,
al carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de Llobregat, presentada
per GALVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL.
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable, emès pels Serveis tècnics municipals del
Servei d’Urbanisme, que estableix el què parcialment es transcriu a continuació:
“(...) 2. Àmbit d’Actuació. Planejament vigent
L’àmbit de la Modificació puntual de PGM comprèn dues finques, la de referència
cadastral 3504216DF2830D0001UW – Carrer Serra del Montsec 31-37 i la de
referència cadastral 3504217DF2830D0001HW – Carrer Serra del Montsec, 2329. Ambdues finques són propietat de GALVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL.
La superfície total de les finques actualment és de 1.471’00 m2. És important
assenyalar, però, que una petita part d’una de les finques (veure els plànols del
document) correspon al xamfrà amb el carrer Sant Gabriel, de 16’09 m2 i, per
tant, la superfície edificable de l’àmbit és de 1.454’91 m2 i aquesta és la que s’ha
considerat com a àmbit de la Modificació Puntual del PGM.
També és important assenyalar que aquestes parcel·les limiten per la seva part
posterior amb els Jardins de la Concòrdia (qualificats de Sistema d’Espais Lliures
– clau 6b) i, lateralment, amb dos edificis consolidats, un d’ells amb una alçada de
PB + 2 + àtic (Serra del Montsec, 19-21) i l’altre amb una alçada de PB + 4 (Sant
Gabriel, 29).
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent:
Zona de densificació urbana semintensiva, clau 13b :

1.454’91 m2

Els paràmetres d’aplicació, segons el PGM són els següents:
Profunditat edificable:

23’10 m.

Alçada reguladora carrer Serra del Montsec:

PB + 2

Alçada reguladora carrer Sant Gabriel:

PB + 2

Alçada reguladora de l’interior d’illa:

PB
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Aplicant aquests paràmetres, resulta una edificabilitat total de l’àmbit (sostre) de
4.312’09 m2.
Com s’ha indicat anteriorment, en l’actualitat, la parcel·la objecte d’aquesta
Modificació Puntual de PGM està construïda i ocupada per un edifici industrial de
PB + 4 pisos en desús i totalment obsolet.
3. Objecte del document. Descripció de la proposta.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de les
parcel·les incloses dins de l’àmbit de Modificació Puntual del PGM, bàsicament
per obtenir els següents objectius:
•
Crear un eixamplament del carrer Serra del Montsec, que passaria dels 10
m. d’amplada que té en l’actualitat a 15 m. en gairebé la totalitat de l’àmbit (uns
34 m. de longitud), re qualificant de Sistema viari una part del mateix, que serà
cedit a l’Ajuntament i urbanitzat com a vorera arbrada. Aquest eixamplament, a
més, ha de permetre facilitar la connexió de les diferents zones verdes i places
que configuren aquesta part del barri i, especialment, al llarg del carrer Serra del
Montsec, com ara el Jardí d’Ángela Pagès, a l’oest de l’àmbit, i la Plaça de
Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a l’est de l’àmbit.
•
La creació d’un nou pas públic de vianants de mínim 8 m. d’amplada, situat
entre els dos edificis de nova creació, amb l’objectiu de connectar el carrer Serra
del Montsec amb els Jardins de la Concòrdia, consolidant, d’aquesta manera, les
zones verdes a la zona. Aquest pas tindrà la consideració de pas públic sobre sòl
privat. Aquesta servitud de pas es concretarà en la reparcel·lació i en la posterior
llicència d’obres. En qualsevol cas, i, tal i com es recull en la normativa del
document, el manteniment de la impermeabilització i estructura del forjat del futur
aparcament soterrat serà a càrrec de la propietat.
•
Reordenar la volumetria fixada pel PGM, sense incrementar el sostre de
l’àmbit, de manera que els nous edificis a construir s’adaptin millor als edificis
contigus. Donat que existeixen dues mitgeres de diferent alçada a un costat i altra
de les parcel·les objecte de la Modificació, el document proposa una ordenació
volumètrica que s’adapti a aquestes alçades, de manera que proposa un edifici
de PB + 4 + àtic reculat 3m. que enllaci amb l’edifici existent del carrer Sant
Gabriel, 29, cobrint la mitgera existent i un edifici més baix, de PB + 2 + àtic
reculat 3m que enllaci amb l’edifici existent al front del carrer Serra del Montsec,
19-21, cobrint, igualment, la mitgera existent en aquest edifici.
La proposta es concreta, doncs, en la següent proposta de Modificació de
qualificacions dins de l’àmbit:
Zona de densificació urbana semiintensiva, clau 13b : 1.295’51 m2
Sistema viari (eixamplament vorera) :
Total Àmbit MPGM:

159’40 m2
1.454’91 m2
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El document proposa un nou gàlib edificatori, de manera que, en la part de finca
que manté el seu front amb una amplada de 10 m. del carrer Serra del Montsec,
l’alçada reguladora es manté en PB+2 + àtic reculat (13’65 m) i una profunditat
edificable de 23’10 m., idèntica a l’actual. Pel que fa a l’edifici proposat amb front
al carrer Serra del Montsec ampliat a 15 m, es proposa, d’acord amb la normativa
del PGM per aquestes amplades de vial, una alçada reguladora de PB + 4 + àtic
reculat (19’75 m.) i una profunditat edificable de 18’10 m.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Aplicant aquests paràmetres, resulta una edificabilitat total de l’àmbit (sostre) de
4.312’09 m2, exactament la mateixa que la parcel·la té reconeguda amb el vigent
planejament.
La resta de paràmetres edificatoris, inclosos els usos possibles, es mantenen
similars com els actuals a aplicar a la Zona de densificació urbana semintensiva,
clau 13b.
4. Informe Mediambiental.
La present Modificació de PGM no està sotmesa a avaluació ambiental, ja que no
concorren cap de les circumstàncies previstes a l’article 7 de la Llei 6/2009 de 28
d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.
Les modificacions proposades no plantegen canvis substancials de les
estratègies ni les directrius dels plans i programes que puguin afectar el medi
ambient, ni constitueixen una modificació en la classificació del sòl.
Tots els sòls afectats per la Modificació Puntual del PGM tenen caràcter urbà i no
tenen valors ambientals significatius.
A més, l’impacte possible sobre el medi ambient tindrà caràcter positiu, ja que la
transformació proposada significarà un augment dels espais lliures disponibles
(en forma de nova vorera arbrada ampliada) i la millor connexió entre els espais
lliures de l’entorn, tal com ja s’ha explicat anteriorment en aquest mateix informe.
5. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
El document presentat no conté Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, ja
que no es considera necessari, d’acord amb el Decret 344/2006 de 19 de
setembre, de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
6. Gestió. Avaluació Econòmica.
La propietat de la totalitat de l’àmbit és única i el document defineix un únic
polígon d’actuació per garantir els compromisos de cessió i urbanització, que
consistiran, únicament, en els de cedir i urbanitzar com a vorera arbrada els
159’40 m2 que es re-qualifiquen com a Sistema viari amb aquest objectiu.
No s’ha previst cessió del 10 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic previst
en la transformació proposada per part dels propietaris del sòl, tal com determina
la Llei d’Urbanisme ja que no es preveu, en la Modificació Puntual de PGM que
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es tramita, cap augment d’aprofitament urbanístic.
7. Valoració de la proposta

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació
Puntual del PGM a l’Àmbit del carrer Serra del Montsec, 23-37, donat que s’ajusta
a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn.
Es considera, per tant, que és possible continuar la tramitació del document
presentat i s’haurà d’obrir, en conseqüència, un període d'exposició pública de la
documentació tècnica, durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de
la Corporació, publicitat per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme , Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.”
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable, amb una condició, emès per
l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que parcialment transcrit,
estableix el següent:
“(...) Anàlisi de la proposta
El document presentat té per objecte, bàsicament, la reordenació de les
parcel·les incloses dins de l’àmbit de la Modificació puntual per obtenir els
següents objectius:
-

Eixamplar del carrer Serra del Montsec, que passaria dels 10m d’amplada
actuals, a 15m, en gairebé la totalitat de l’àmbit (uns 34m. de longitud),
qualificant com a sistema viari una part, que se cedirà a l’Ajuntament,
urbanitzada com a vorera arbrada. La proposta planteja qualificar una
superfície de 159’40m² com a sistema viari.

-

La creació d’un nou pas públic de vianants d’una amplada mínima de 8m,
situat entre els dos edificis de nova creació, amb l’objectiu de connectar el
carrer Serra del Montsec, amb els Jardins de la Concòrdia. Tindrà la
consideració de pas públic sobre sòl privat, i es crearà una servitud de pas
a favor de l’Ajuntament, que es concretarà en la reparcel·lació i en la
posterior llicència d’obres. En la normativa del document es concreten les
condicions en què s’efectuarà el manteniment de la impermeabilització i
estructura del forjat del futur aparcament soterrat, a càrrec de la propietat.

-

També preveu reordenar la volumetria fixada pel Pla general metropolità,
sense incrementar el sostre de l’àmbit, de manera que el nou edifici a
construir s’adapti millor als edificis confrontants.

En definitiva, el document proposa mantenir l’edificabilitat prevista pel
planejament vigent, i mantén la resta de paràmetres previstos al planejament.
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De l’informe dels Serveis tècnics municipals es desprèn que el document; que
planteja una reordenació volumètrica i manté el sostre edificable i la resta de
paràmetres bàsics, amb algun matís, aporta la possibilitat d’ampliar l’amplada
d’un carrer, que s’enjardinarà amb arbrat, el qual permetria facilitar la connexió de
les diferents zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i,
especialment, al llarg del carrer Serra del Montsec, com ara el Jardí d’Ángela
Pagès, a l’oest de l’àmbit, i la Plaça de Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a
l’est de l’àmbit; la creació d’un nou pas de vianants en superfície, sobre sòl privat,
que connectaria el carrer Serra del Montsec, amb els Jardins de la Concòrdia; de
manera que es consolidarien les zones verdes a la zona, i propiciaria la connexió
de les diferents zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i,
especialment, al llarg del carrer Serra del Montsec, com ara el Jardí d’Àngela
Pagès, a l’oest de l’àmbit, i la Plaça de Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a
l’est de l’àmbit.
També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà, amb l’enderroc d’un immoble
existent d’ús industrial ja obsolet i en mal estat de conservació, i l’ocultació de
dues grans parets mitgeres.
Fonaments de dret
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general.
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que la iniciativa privada no
té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments de
planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació que
han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat,
contingut i abast de la modificació.
En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de
plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que
tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la
legislació vigent.
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys
classificats com a sòl urbà.
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Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui un estudi de
mobilitat generada.
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Finalment, afegir que el document no està subjecte al deure de cessió
d’aprofitament previst a l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en tant en quant
no concorre cap dels supòsits que aquest precepte esmenta.
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta,
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors.
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a un
únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi,
corresponen a l’ajuntament corresponent.
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i
provisional per part de l’Ajuntament.
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per un
termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 23.1.b)
del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació.
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Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si s’escau, els quals
l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de
més llarg.
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Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència.
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple
de
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei.
Conclusions
El document, si bé ha estat presentat per una empresa promotora privada, cal
subratllar que proposa una reordenació volumètrica del sostre edificable que ja
admetia el planejament vigent, en dos edificis de nova construcció, en substitució
d’un edifici industrial existent, ja obsolet i degradat, que genera un impacte
negatiu al barri. També planteja la possibilitat d’ampliar l’amplada del carrer Serra
del Montsec, dels 10m actuals, a 15m, en una secció de gairebé 40m, que
s’enjardinarà amb arbrat i se cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, i la creació d’un
pas entre els dos nous edificis, que permetrà un ampli accés des del carrer Serra
del Montsec als Jardins de la Concòrdia.
Cal subratllar el fet que el document justifica de forma escrita i gràfica, com la
nova proposta representa la creació d’un recorregut verd que enllaça i connecta
diferents zones verdes disperses pel barri, com el jardí d’Àngela Pagès, els
Jardins de la Concòrdia, i la plaça Gandhi, fins a arribar a l’eix vertebrador del
barri de la Plana: el carrer del Carme.
La ubicació de la parcel·la es troba en un entorn urbà molt consolidat, amb
edificis que, sovint, es troben en situació de volum disconforme, o fora
d’ordenació, moltes vegades amb afectacions provinents del Pla general
metropolità de 1976, els quals, malauradament, presenten vocació de
permanència a la pràctica. La millor manera de combatre aquests efectes
negatius per a la ciutat és, com ja s’ha fet en nombroses actuacions que es
reflecteixen en el document, en aquest barri, i en aquest carrer en concret, amb
operacions concretes de reforma interior, aprofitant oportunitats que no es
repeteixen, com és sense dubte el cas que ens ocupa.
D’aquesta manera, des de la qualificacions previstes pel Pla general metropolità
de l’any 1976, i amb exemples que es repeteixen en nombrosos casos dins del
mateix àmbit de la ciutat, s’ha reproduït aquesta ordenació de la ciutat, amb
esponjaments amb zones verdes, i viaris més amples en trams parcials de carrer,
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que permeten que la ciutat disposi de recorreguts de connexió d’espais verds que
es troben fragmentats pel territori fortament consolidat per edificació densificada.
Si s’amplia l’àmbit d’anàlisi, respecte de l’àmbit concret objecte del document de
la Modificació puntual del Pla general Metropolità del carrer Serra del Montsec,
núm. 23-37, ràpidament es fa evident aquest concepte d’ordenació de la ciutat.
És el cas dels espais qualificats amb la clau 17/6 pel Pla general metropolità de
1976 del carrer Rovellat (a banda i banda de la cantonada amb Carrer del Carme,
a la cantonada següent, amb carrer 8 de Març, i la següent, amb carrer Mestre
Joan Corrales). També es reprodueix al front de carrer de Mestre Joan Corrales,
entre el carrer Josep Miquel Quintana, i el carrer Francesc Llunell. En totes
aquestes cantonades del carrer Rovellat, que dona continuïtat al carrer Serra del
Montsec passat el carrer del Carme, es reprodueix aquesta ordenació, que no té
una alineació contínua en tota la secció de la illa.
En aquest cas concret, la parcel·la està construïda i ocupada per un edifici
industrial de planta baixa més quatre plantes pis (PB+4PP) que es troba en
situació de volum disconforme; en desús, i totalment obsolet. Sense modificar el
planejament vigent, aquesta edificació, deteriorada i obsoleta, que havia estat
destinada històricament a usos industrials, podria ser rehabilitada, de tal manera
que es perpetuaria la seva permanència, i es consolidaria, encara més, una
imatge de construcció contundent i compacte, en un espai en el qual el vial és
estret.
Per tant, la proposta plantejada en aquest document representa una oportunitat
per a la ciutat, d’aconseguir un nou espai amb destí a via pública que millora la
qualitat de l’espai amb destí a vianants, i que es preveu obtenir de forma gratuïta
(la cessió del sòl, més la seva urbanització), sense que, per altra banda, el
particular vegi incrementat el sostre edificable, ni la densitat, ni l’ocupació. Això
és, sense que aquesta operació generi un increment de plusvàlues per al
particular.
A més a més, aquesta operació també representa una clara millora del paisatge
urbà de la ciutat, en tant que la reordenació volumètrica proposada hauria permès
ocultar dues parets mitgeres vistes.
Concorren en aquest cas, per tant, raons d’interès públic acreditades que avalen
la bondat de la Modificació puntual del Pla general Metropolità que s’analitza.
Per tot l’exposat, vist el document, i l’informe tècnic favorable, només resta
concloure que s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la
Corporació perquè aprovi assumir com a pròpia la Modificació puntual del Pla
general Metropolità presentada, i acordi la seva aprovació inicial.”
Per tot l’exposat,
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S’ACORDA
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla
general Metropolità presentada per GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, SL,

presentada el 16 de gener 2020, a l’empara de l’article 101.3 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general, relativa

al carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de Llobregat.
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, mitjançant la

publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina web
municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, SL.”

I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l'advertiment de l'article 206
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el Vist-i-plau de l'alcaldessa.
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DILIGÈNCIA.- L'Ajuntament Ple, en sessió
de data 19/02/2022, va acordar Aprovar
Inicialment aquest document.
El Secretari
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Identificació i agents del projecte

Projecte:

Modificació puntual del Pla General

Tipus d’intervenció:

Urbanisme

Emplaçament:

carrer Serra del Montsec, 23 - 37

Municipi:

Esplugues de Llobregat , comarca del Baix Llobregat

Promotor:

Nom: GÀLVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, S.L.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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CIF: B-61.426.276
Representant: Antonio Gálvez Gil
Adreça: Carrer General Prim, 3 - 4a planta (Cornellà Llobregat)
Telèfon: 93.474.55.55

Arquitecte:

Nom: Cristobal Vicente Piera
Nº col·legiat: 33.058/2
NIF: 46.555.751-W
Adreça: Carrer General Prim, 3 - 4a planta (Cornellà Llobregat)
Telèfon: 93.474.55.55

Cornellà de Llobregat, 20 de desembre de 2019

EL PROMOTOR
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00. INTRODUCCIÓ
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La Modificació Puntual del Pla General pretén d’una manera resumida, aconseguir els objectius següents:
•

Reordenar la volumetria fixada al Pla General Metropolità de PB+2, de tal manera que s’adapti millor
a les particularitats de la zona. Tot mantenint l'edificabilitat que fixa el Pla General Metropolità del 76
per a solars amb alineació a vial, en el nostre cas amb una profunditat edificable de 23,10 m.

•

Tapar les mitgeres existents (sobretot la de l’edifici contigu al carrer Sant Gabriel, construït en
PB+4PP), que amb l’actual planejament es quedaria amb les dues últimes plantes amb les mitgeres
al descobert, ja que amb el planejament actual només es pot realitzar PB+2PP.

(plànol no normatiu)

(plànol no normatiu)

•

Ampliar el carrer Serra del Montsec de tal manera que serveixi per crear una connexió entre les
zones verdes del barri, és a dir, la unió entre el corredor verd que és el carrer del Carme i les zones
verdes contigües al carrer Serra del Montsec, dotant d’un cert esponjament a un barri totalment
consolidat i amb una densitat força elevada.

•

Crear una connexió entre aquesta ampliació del carrer Serra del Montsec i els Jardins de la
Concòrdia, consolidant la presència de zones verdes a la zona.

•

Poder enderrocar totalment l’edifici existent d’ús industrial, que es troba en desús i totalment
obsolet.
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01. PROMOTOR I PROPIETARI
El promotor i propietari és GÀLVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, S.L.

02. ÀMBIT

02. 01. PROPIETAT
La Modificació Puntual del Pla General comprèn dues finques i coincideix amb les particions de les
parcel·les de referències cadastrals: 3504216DF2830D0001UW (carrer Serra del Montsec, 31-37) i
3504217DF2830D0001HW (carrer Serra del Montsec, 23-29)

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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02. 02. SUPERFÍCIE
La superfície de la parcel·la segons les fitxes cadastrals és de 1.471,00 m² (612,00 m² corresponent a
parcel·la situada al carrer Serra del Montsec, 31-37 i 859,00 m² corresponent a la parcel·la situada al carrer
Serra del Montsec, 23-29). La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic que es realitzarà
quan s’executi l’enderroc total de l’edificació existent. Aquest aixecament topogràfic estarà realitzat per un
tècnic competent i visat pel col·legi oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. A la parcel.la amb
referència cadastral 3504216DF2830D0001UW (carrer Serra del Montsec, 31-37) dels 612,00 m², 16,09 m²
corresponent a vial (xamfrà de cessió) i la resta, 595,91 m², correspon a la parcel.la edificable (qualificació
urbanística 13b).
El solar fa cantonada entre els carrers Serra del Montsec i Sant Gabriel, abarcant els números 23-37 del
carrer Serra del Montsec i 27 del carrer Sant Gabriel. Per la part posterior limita als Jardins de la Concòrdia.
La mitgera del carrer Serra del Montsec limita amb un edifici de PB+2+àtic situat al carrer Serra del
Montsec, 19-21. La mitgera del carrer Sant Gabriel limita amb un edifici de PB+4 situat al carrer Sant
Gabriel, 29.
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03. PLANEJAMENT VIGENT

03. 01. PLANEJAMENT VIGENT
La figura de planejament que afecta a l'àmbit descrit és el Pla General Metropolità aprovat definitivament el
14/07/1976, amb les successives modificacions. La parcel·la està qualificada de 13b (densificació urbana
semiintensiva).
Pel que fa a la qualificació del sòl (en m²)



QUALIFICACIÓ
Densificació urbana 13b
Vial 5 (cessió xamfrà)
TOTAL

SOLAR
1471,00* m²
16,09* m²
1454,91* m²

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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* La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic

03. 02. PARÀMETRES D'APLICACIÓ
Els paràmetres d'aplicació vigents són els d’aplicació per a la qualificació Densificació Urbana Semiintensiva
13b, amb el nombre de plantes segons l'amplada del carrer i a l'interior d'illa és permès edificar en planta
baixa.
•
•
•
•

Profunditat edificable: 23,10 m
Alçades carrer Serra del Montsec: PB+2PP
Alçades carrer Sant Gabriel: PB+2PP
Interior d'illa: PB

L'amplada del carrer Serra del Montsec davant la parcel·la és de 10 m, en aplicació de les Normes
Urbanístiques del PGM-76, per tant es permet una alçada de PB+2PP.
L'amplada del carrer Sant Gabriel davant la parcel·la es de 10 m, en aplicació de les Normes Urbanístiques
del PGM-76, per tant es permet una alçada de PB+2PP.
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03. 03. EDIFICABILITAT
Per tal de calcular l'edificabilitat del solar, es considera:

• Per indicació del planejament vigent es manté el xamfrà fixat en el PGM-76, segons l'article
199. Aquest article diu que la nova planta no podrà envair l’àrea suplementària de protecció
d’encreuaments definida a cada cantonada per les alineacions dels carrers i per la corda
que uneixi els punts de tangència d’una circumferència de vuit metres (8m.) de radi. En el
nostre cas, la superfície cedida del xamfrà ha sigut de 16,09* m².

• El solar es considera un tipus d’ordenació d’alineació a vial i té una superfície de 1.454,91*
m². La profunditat edificable es de 23,10 m. El número màxim de plantes és PB+2 i la planta
baixa és edificable.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per saber l’edificabilitat del solar, s’haurà de calcular amb el paràmetres anteriorment exposats.

L’edificabilitat del solar és la següent:




Quadres de superfícies
QUALIFICACIÓ

SOSTRE

No edificable

(1)

*

- m²

Planta Baixa (1)

1.454,91* m²

Planta primera

1.428,59* m²

Planta segona

1.428,59* m²

TOTAL

4.312,09* m²

Com fixa el planejament vigent, la planta baixa es totalment edificable (inclòs pati interior illa),
descomptant el xamfrà.

La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic

04. ESTAT ACTUAL

04. 01. TOPOGRAFIA

El solar té forma rectangular, dona front al carrer Serra del Montsec, al carrer Sant Gabriel, als Jardins de la
Concòrdia, a una mitgera edificada de PB+2PP, que correspon a la finca situada al carrer Serra del
Montsec, 19-21 i a una mitgera edificada de PB+4PP, que correspon a la finca situada al carrer Sant
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Gabriel, 29.
El carrer Serra del Montsec té un lleuger pendent del 2,75%, la diferència de cotes entre els dos extrems de
la façana és de 1,71 m, i la longitud és de 62,03* m.
El carrer Sant Gabriel té un lleuger pendent del 1,00%, la diferència de cotes entre els dos extrems de la
façana és de 0,24 m, i la longitud és de 23,95* m.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

* Les cotes i nivells definitius resultaran d’un aixecament topogràfic

04. 02. VEGETACIÓ

No hi trobem vegetació, perquè en l’actualitat hi ha una edificació en tota la superfície del solar.


04. 03. EDIFICACIONS

Al solar, objecte d’aquesta Modificació Puntual del Pla General, hi trobem un edifici industrial sense ús. Es
va començar a enderrocar en el seu interior i a les façanes de les plantes superiors. Actualment l’enderroc
està aturat. L’edifici està totalment en desús i obsolet, per tant fora bo el seu enderroc total el més aviat
possible.

04. 04. USOS PERMESOS 

Són aquells que estan definits a l’article 303 de PGM-76 per la zona de densificació urbana semiintensiva
(13b).

04. 05. ENTORN
El solar està situat en una zona d’Esplugues del Llobregat totalment consolidada des de fa molt de temps,
quedant con a única peça per edificar el solar en qüestió. Ha sigut una zona en part residencial i en part
industrial. La zona residencial està totalment consolidada, formada per edificacions dels anys 70. En canvi la
zona industrial, s’ha anat reduint donant pas a ús residencial de nova creació, ja que el PGM-76 ho permetia
(zona 13-b).
El solar té forma rectangular, dona front al carrer Serra del Montsec amb una amplada de 62,03* m., al
carrer Sant Gabriel amb una amplada de 23,85* m., a la part posterior que dona en part als Jardins de la
Concòrdia i en part a una mitgera edificada de PB+4PP de la finca situada al carrer Sant Gabriel, 29 amb
una amplada de 61,33* m., i a una mitgera edificada de PB+2PP, que correspon a la finca situada al carrer
Serra del Montsec, 19-21 i amb una amplada de 24,10* m. (Les cotes definitives resultaran d’un aixecament
topogràfic que es realitzarà en breu, per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial d’Enginyeria
Geomàtica i Topogràfica).

A l’illa situada a l’altre banda del carrer Sant Gabriel, aproximadament al 2011, es va acabar una promoció
d’habitatges que ja segueix aquest tipus d’organització del territori. Es va reorganitzar l’edificació de tal
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manera que en una de les cantonades (la que dona front al carrer Serra del Montsec) es va buidar
d’edificació per tal de crear un espai lliure que va donar lloc als Jardins d’Àngela Pagès. Amb la present
proposta, vol recollir aquest gest i conduir-lo a l’eix vertebrador del barri com és el carrer del Carme.

05. DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA EXISTENT
Els barris de Montesa i la Plana, estan totalment consolidats, caracteritzats per una densitat força elevada
(PB+3PP+àtic de mitjana) i uns carrers força estrets (d’aproximadament 10 m. d’amplada de mitjana).
L’Ajuntament ha intentat realitzar un esponjament dels barris, amb la creació de zones verdes que es van
disseminant pels diferents espais creant un recorregut verd. En aquesta zona trobem, de sud a nord, el jardí
d’Àngela Pagès, els Jardins de la Concòrdia, la Plaça Gandhi fins a desembocar a l’eix vertebrador del barri
de la Plana (contigu al barri de Montesa) que és al carrer del Carme.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Després d’un anàlisi en profunditat de la zona, i aprofitant que el solar que disposem, en l’actualitat, es l’únic
solar per a edificar de grans dimensions que queda a la zona. Es va pensar intentar veure com, aquest
projecte, podia interactuar amb el barri per tal de realitzar un edifici que, no solament s’integrés en ell
mateix, sinó que intentés vertebrar aquesta xarxa de zones verdes que hi trobem.
Amb aquesta proposta, s’aconsegueix un eixamplament del carrer Serra del Montsec en un tram
d’aproximadament 35 metres de longitud, passant de l’estructura urbana actual formada per carrers de 10
metres d’amplada, a una estructura de 15 metres d’amplada amb una vorera a una de les bandes
d’aproximadament 6 metres d’amplada. Aquest gest, comporta la possibilitat de crear un corredor verd (amb
la plantació d’arbrat), entre les diferents zones verdes del barri.

Aquest eixamplament del carrer Serra del Montsec, desemboca en un pas públic sobre sòl privat de 8
metres d’amplada que comunica directament amb els Jardins de la Concòrdia, aconseguint un doble efecte.
Per una banda, crear un petit esponjament de la densa trama urbana en aquest barri i, per l’altre, la creació
d’un flux de persones que penetrin als Jardins, que en l’actualitat és una zona poc utilitzada i molt amagada.
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Com es pot veure en aquest plànol, en l’actualitat no hi ha una connexió entre les diferents zones verdes del
barri (zona de color vermell, groc i blau). Com hem comentat anteriorment, el barri té una forta densitat
edificatòria fruit de la construcció dels anys 70.
Des de fa uns anys cap aquí, l’Ajuntament ha intentat crear zones verdes en les zones de nova
transformació d’edificis d’industrials obsolets a edificis residencials, com es pot veure en la part inferior del
plànol ( els pati interior d’illa públic de la part inferior, els Jardí d’Àngela Pagès,...), però aquest esforç no
s’ha vist del tot recompensat ja que, com es veu en el plànol, les diferents zones verdes no estan
connectades entre si.
És per això que, tenim l’última oportunitat per poder crear una connexió real entre les zones verdes del barri.
Si no fem res, i es construeix l’edifici tal com es mostra en vermell (segons marca el PGM-76), haurem
perdut una oportunitat d’actuar sobre el barri.
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06. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS
Com s’ha comentat anteriorment, creiem en la necessitat de poder reordenar el barri només amb la
ordenació volumètrica de l’edifici que es construirà en aquest solar. És l’última oportunitat per poder-ho fer,
ja que aquesta zona d’Esplugues està totalment consolidada. Amb aquesta actuació, que s’integra
perfectament a l’entorn immediat, oferim la possibilitat d’esponjar part del carrer Serra del Montsec amb un
eixamplament notable del carrer (passar dels 10 m. actuals a 15 m. de la proposta).

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Es per això que s’ha pensat eixamplar el carrer Serra del Montsec a la part que dona al jardí d’Àngela
Pagès, fins a donar-li un segon accés als jardins de la Concòrdia, per tal de fer més accessible aquest parc
que, en l’actualitat, està molt amagat i poc utilitzat.





La present Modificació Puntual del Pla General té els següents objectius:
•

Reordenar la volumetria fixada al Pla General Metropolità del 76, modificant-la de tal manera que
s’adapti millor als edificis contigus existents. Es pretén realitzar un edifici de PB+2PP+àtic que
enllaci amb l’edifici existent del carrer Serra del Montsec 19-21 i per l’altre costat realitzar un edifici
de PB+4PP+àtic que enllaci amb l’edifici existent del carrer Sant Gabriel 29. D’aquesta manera
taparien les mitgeres existents (que amb l’actual planejament es quedarien les dues últimes plantes
al descobert) donant una qualitat a la ciutat que ara no té.
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Crear un eixamplament del carrer Serra del Montsec (passaria dels 10 m. que té en l’actualitat als
15 m. proposats). Amb aquesta actuació es vol aconseguir un doble objectiu; per una banda crear
una avinguda d’aproximadament 34 metres de longitud al carrer Serra del Montsec per tal de
facilitar la connexió de les diferents zones verdes que configuren el barri. Amb aquest eixamplament
es comunicaria la zona verda del jardí d’Àngela Pagès amb el carrer del Carme. S’ha de tenir en
compte que aquest corredor tindrà una amplada de vorera de 6 metres aproximadament, creant un
espai de passeig molt important, que actualment no existeix al barri. D’altra banda, com s’ha
comentat anteriorment, es pretén crear una avinguda arbrada formant un petit pulmó verd dins la
ciutat.

(plànol no normatiu)
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La creació d’un pas públic sobre sòl privat de 8 metres d’amplada , situat entre els dos edificis de
nova creació, per tal de connectar l’eixamplament del carrer Serra del Montsec amb els Jardins de
la Concòrdia, consolidant, d’aquesta manera, les zones verdes a la zona.

Com es pot veure en el plànol següent, amb aquesta proposta s’aconsegueix un dels principals objectius
que s’havien fixat alhora de realitzar la Modificació Puntual del Pla General, que és la connexió de les
diferents zones verdes existents al barri, mitjançant un corredor verd que les comuniqui.
També podem observar al plànol que, l’edifici de nova construcció, es divideix en dos blocs. Això es
produeix per tal de poder obrir un pas públic sobre sòl privat que connecti amb els Jardins de la Concòrdia.
Aquesta connexió té la funció de poder fer més accessible a les persones del barri aquest espai verd, que
en l’actualitat està molt amagat i infrautilitzat.
Aquest nou edifici, com s’ha comentat anteriorment, té un altre objectiu a complir, que és el de tapar les
parets mitgeres dels edificis existents. Es per això que s’ha dividit en dos blocs que s’enganxen als edificis
existents del carrer Serra del Montsec i Sant Gabriel.
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07. RELACIÓ DE DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES QUE ES CONTEMPLEN PER TAL D'ASSOLIR
ELS OBJECTIUS

Les parcel·les queden amb dues qualificacions urbanístiques: 13b i 5


•

Qualificacions
−

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

−



•

Edificabilitat
−

Edificabilitat màxima del solar, és de 4.312,09* m², igual als 4.312,09* m² que permet la
qualificació vigent.

−

L’edificabilitat definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic que es realitzarà en breu, per
un tècnic competent i visat pel col·legi oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.



•

Parcel·la A: Manté la qualificació de Densificació urbana 13b, és una parcel·la lleugerament
irregular, limitada pels carrers Serra del Montsec i Sant Gabriel, els Jardins de la Concòrdia i
una mitgera edificada de PB+4PP, que correspon a la finca situada al carrer Sant Gabriel,
29, per la part interior; i amb una mitgera edificada de PB+2PP, que correspon a la finca
situada al carrer Serra del Montsec, 19-21, la superfície del solar és de 1.295.51* m². (Les
superfícies definitives resultaran d’un aixecament topogràfic que es realitzarà en breu, per
un tècnic competent).

Parcel·la B: parcel·la qualificada de viari (5), és una parcel.la poligonal d'una longitud de
33,87 m en la part més llarga i 27,63 m en la part més curta del carrer Serra del Montsec i
d’una amplada de 5,00 m en el carrer Sant Gabriel, amb una superfície de 159.40* m². (Les
cotes i superfícies definitives resultaran d’un aixecament topogràfic que es realitzarà en
breu, per un tècnic competent).

Alineacions, fondàries
−

Alineacions a vial (carrer Serra del Montsec).

−

En la part del carrer Serra del Montsec de 10m. d’amplada, la profunditat edificable serà de
23,10 m.

−

En la part del carrer Serra del Montsec de 15m. d’amplada, la profunditat edificable serà de
18,10 m.



•

Nombre de plantes i alçades
−

PB+4PP+àtic en la part del carrer Serra del Montsec de 15m. d’amplada. L’àtic està
retranquejat 3 metres, respecte la façana del carrer Serra del Montsec i Sant Gabriel.

−

PB+2PP+àtic en la part del carrer Serra del Montsec de 10m. d’amplada. L’àtic està
retranquejat 3 metres, respecte la façana del carrer Serra del Montsec.



08. CÒMPUT D'EDIFICABILITATS. ESTUDIS COMPARATIUS

En quant al sòl (m² de sòl):
QUALIFICACIÓ
Xarxa viària (5)

PGM 1976

MODIFICACIÓ

- m²

159.40* m²

Densificació Urbana Semiintensiva (13b)

1.454,91* m²

1.295.51* m²

SUMA

1.454,91* m²

1.454,91* m²
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*La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic


En quant a l'edificabilitat (m² de sostre):
EDIFICABILITAT

PGM 1976

MODIFICACIÓ

Planta baixa (1)

1.454,91* m²

986.89* m²

Planta primera

1.428,59* m²

938.59* m²

Planta segona

1.428,59* m²

938.59* m²

Planta tercera

-

428.16* m²

Planta quarta

-

428.16* m²

Planta àtic

-

591.70* m²

4.312,09* m²

4.312,09* m²

EDIFICABILITAT TOTAL

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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(1)
(2)

Com fixa el planejament vigent, la planta baixa es totalment edificable (inclòs pati interior illa).
Els parcials de les diferents plantes, no tenen caràcter normatiu, només ho tindrà l’edificabilitat total
de 4.312,09 m² (La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic) i el plànols de
proposta d’ordenació i de gàlibs màxims que figura a la part gràfica d’aquest expedient.

* La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic

09. OBJECTIUS URBANÍSITICS

- Cessió urbanitzada a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de la part de la vorera del carrer Serra
del Montsec que s’amplia, qualificada de viari (zona 5) de superfície 159,40 m².

- Servitud de pas públic sobre sòl privat a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en un
espai que comunica el carrer Serra del Montsec amb els Jardins de la Concòrdia de superfície
144,80 m².
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C. NORMATIVA URBANÍSTICA

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2020/933

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZSYK9-Q7TTE-8SX7N
Data d'emissió: 25 de febrero de 2020 a les 12:17:26
Pàgina 20 de 36

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/02/2020 11:47

APROVAT
25/02/2020 11:47

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Article 1: ÀMBIT D’APLICACIÓ
L'àmbit objecte de la Modificació Puntual del Pla General segons les fitxes cadastrals és de 1.471,00 m²
(612,00 m² corresponent a parcel·la situada al carrer Serra del Montsec, 31-37 i 859,00 m² corresponent a
la parcel·la situada al carrer Serra del Montsec, 23-29). La superfície definitiva resultarà d’un aixecament
topogràfic que es realitzarà quan s’executi l’enderroc total de l’edificació existent. Aquest aixecament
topogràfic estarà realitzat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial d’Enginyeria Geomàtica i
Topogràfica. A la parcel.la amb referència cadastral 3504216DF2830D0001UW (carrer Serra del Montsec,
31-37) dels 612,00 m², 16,09 m² corresponent a vial (xamfrà de cessió) i la resta, 595,91 m², correspon a la
parcel.la edificable (qualificació urbanística 13b).


Article 2: NORMES DE REFERÈNCIA

Les presents Normes són complement i desenvolupament de les contingudes al Pla General Metropolità de
Barcelona de 1976. Tot allò no especificat aquí serà d’aplicació la normativa general del PGM-76.


Article 3: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Parcel·la A: la parcel·la està qualificada de Densificació urbana semiintensiva amb clau 13b. 

Parcel·la B: la parcel·la està qualificada de 5 (viari).


Article 4: EDIFICABILITAT MÀXIMA
Edificabilitat màxima del solar, és de 4.312,09* m², igual als 4.312,09* m² que permet la qualificació vigent.
L’edificabilitat definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic que es realitzarà en breu, per un tècnic
competent i visat pel col·legi oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.
*La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic


Article 5: ALINIACIONS, PROFUNDITAT EDIFICABLE

Alineacions a vial (carrer Serra del Montsec).
En la part del carrer Serra del Montsec de 10m. d’amplada, la profunditat edificable serà de 23,10 m.
En la part del carrer Serra del Montsec de 15m. d’amplada, la profunditat edificable serà de 18,10 m.


Article 6: NOMBRE DE PLANTES, ALÇADA REGULADORA MÀXIMA I GÀLIBS MÀXIMS
PB+4PP+àtic en la part del carrer Serra del Montsec de 15m. d’amplada, amb una alçada reguladora
màxima de 19,75 m. L’àtic està retranquejat 3 metres, respecte la façana del carrer Serra del Montsec i Sant
Gabriel.
PB+2PP+àtic en la part del carrer Serra del Montsec de 10m. d’amplada, amb una alçada reguladora
màxima de 13,65 m. L’àtic està retranquejat 3 metres, respecte la façana del carrer Serra del Montsec.
L'aparcament soterrat podrà ocupar la totalitat de la parcel.la privada, inclòs el pas públic sobre sòl privat
que es pretén realitzar per a connectar les diferents zones verdes.
Els gàlibs màxims estan especificats al plànol 09. GÀLIBS MÀXIMS.
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Article 7: USOS PERMESOS

Són aquells que estan definits a l’article 303 de PGM-76 per la zona de densificació urbana semiintensiva
(13b).

Article 8: POLÍGON D’ACTUACIÓ 

Tota l’actuació formarà part d’un únic polígon d’actuació.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Article 9: CESSIÓ I URBANITZACIÓ SISTEMA VIARI
Caldrà cedir i urbanitzar, com a vorera arbrada, els 159,40 m² de superfície que es requalifiquen com a
sistema viari.


Article 10: CESSIÓ I URBANITZACIÓ SISTEMA VIARI (XAMFRÀ)

Caldrà cedir i urbanitzar, al mateix temps que la vorera arbrada, la part ja qualificada actualment com a
sistema viari (xamfrà), de 16,09 m² de superfície.

Article 11: SERVITUD DE PAS PÚBLIC SOBRE SÒL PRIVAT
Entre els dos edificis es crea una servitud de pas públic sobre sòl privat a favor de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, en un espai que comunica el carrer Serra del Montsec amb els Jardins de la Concòrdia, tal i
com s’especifica al plànol 07. QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES RESULTANTS.
La servitud de pas es concretarà en la reparcel·lació i en la mateixa llicència d'obres i posteriorment, s’haurà
de fer constar en l’escriptura d’obra nova. Així mateix, es concretaran les obligacions de manteniment
assumits per la propietat i l’Ajuntament. El manteniment de la impermeabilització i estructura del forjat del
futur aparcament serà a càrrec de la propietat.

Article 12: PATIS
Serà d’aplicació alhora de realitzar patis, tant d’il·luminació com de ventilació, el que diu l’article 2.5.1. de
“l’annex 1 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció del Decret 141/2012 sobre
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”.
Per tant no seran d’aplicació l’article 233 refent als patis de llums, l’article 234 referent als patis de ventilació
i l’article 235 referent al mínim de superfícies conjunta de patis en planta pis, de la Normativa Urbanística
Metropolitana.


Article 13: COSSOS SORTINTS
Corresponen a les parts ocupables de l’edificació que sobresurten de l’alineació o gàlib. Els cossos volats
sobre els espais destinats a sistemes seran com a màxim d’1/10 part d’amplada del carrer amb un màxim
d’1,50 m sobre el pla de façana. En el cas de què aquests espais s’ampliïn cap a l’interior del volum
edificable, podran tenir una dimensió màxima (inclosos els cossos volats) de 2,50 m, dels quals els primers
0,50 no computaran en l’edificabilitat total i, a partir d’aquests fins a la dimensió màxima sí que computaran.
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01. DESENVOLUPAMENT 

Al no tractar-se d'un polígon d'actuació objecte de gestió integrada, no procedeix la determinació de sistema
d'actuació.


02. COMPROMISOS DE LA PROPIETAT

Cedir a l'ajuntament els 159.40* m² de terreny destinat a vial completament urbanitzat, abans d'obtenir la
llicència de primera ocupació de l’edifici, per tal d'aconseguir l'amplada prevista de 15 m en part del carrer
Serra del Montsec.
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*La superfície definitiva resultarà d’un aixecament topogràfic
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