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MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS
Aquests darrers anys s’ha detectat la insuficiència de places d’aparcament disponibles
a la via pública, amb l’actual configuració física dels carrers del casc antic i la previsió
de disminució que suposarà la peatonalització i la creació de plataforma única al carrer
Major, juntament amb l’eventualitat dels aparcaments actuals, que provenen de
convenis temporals amb propietaris particulars per a la utilització de les seves finques
com aparcaments, fins al moment en que demanin la seva recuperació.
Als efectes de poder donar una solució a aquest problema, s’han estudiat les diferents
possibilitats d’implantació de noves bosses d’aparcament; i com a conseqüència es
considera necessari plantejar un avanç de modificació puntual del planejament en
l’àmbit dels Darreres de l’Església – Carrer Garbí, amb la finalitat de disposar d’un
espai d’equipament que pugui absorbir la necessitat actual i la demanda futura
d’aparcaments.
L’Associació Masquefa Comerç, en escrit de Registre d’Entrada núm. 3935 de 4 de
juliol de 2017, preocupats per activar el comerç local han presentat escrit demanant
convertir la zona d’aparcament provisional dels darreres de l’església, en aparcament
permanent.
Per tot això, l’Ajuntament, en sessió plenària 13/07/2017, va aprovar l’inici de
l’expedient de la “Modificació Puntual dels darreres de l’Església – Aparcaments C/
Garbí” i l’acord de suspensió de llicències a l’àmbit, que afecta a les tres parcelꞏles
situades al sud del carrer prolongació del carrer Dr. Josep. També deia l’acord
municipal que calia traslladar l’edificabilitat i els habitatges inicialment previstos pel
planejament vigent a un altre àmbit del municipi, sense precisar aquest nou
emplaçament.
El present avanç de Modificació puntual concreta la nova posició de l’aprofitament a
traslladar. Per això es preveu la formació d’un àmbit discontinu, que inclou el subàmbit
1 “Darreres de l’Església – Aparcaments C/ Garbí i el subàmbit 2 Entorns carrer
Virolai, que és on es situarà aquest aprofitament privat.
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Atesa la manca d’habitatge protegit i d’habitatge dotacional detectada per l’Ajuntament,
la present modificació preveu també la creació d’un sector de sòl residencial per dotar
al municipi d’aquesta tipologia d’habitatge.
Actualment, l’Ajuntament de Masquefa està tramitant una Modificació Puntual per crear
un nou sistema d’habitatge dotacional. S’introduirà una nova clau identificativa HD i
s’integrarà com a ús dotacional dins el concepte de sistemes del PGO, si bé diferenciat
dels equipaments amb un règim propi definit.
En el marc de la legislació urbanística vigent, es pren la iniciativa de formular la
preceptiva Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació, amb l’objectiu de procedir
al procés de transformació física i jurídica del sòl.
Els terrenys del subàmbit 1 són de titularitat privada, els terrenys del subàmbit 2 són
de titularitat municipal.

2. ÀMBIT DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU
Els terrenys de l’Avanç de la Modificació puntual constitueixen un àmbit discontinu
format per dos subàmbits:
 El subàmbit 1 situat al bell mig del nucli urbà ocupa una superfície de 1.460 m².
Està delimitat: al nord, part amb jardins urbans locals (clau 4b) que confronten
amb el carrer Escorxador i part amb el propi carrer Escorxador; a l’est, amb
jardins urbans locals (clau 4b) que confronten amb la Plaça d’Anselm Clavé; al
sud, amb el carrer Garbí; i a l’oest, amb parcelꞏla edificada amb façana al carrer
Xic de l’Anyé.
 El subàmbit 2 està situat al nord-est de la trama urbana i ocupa una superfície
de 16.960 m². Està delimitat: al sud, pel carrer Virolai; a l’est, per les vies del
ferrocarril; i al nord i oest, per sòls no urbanitzables.

3.

PLANEJAMENT VIGENT

El marc urbanístic que serveix de referència per desenvolupar l’Avanç de la
modificació puntual del PGOU és, per un costat, el vigent Pla general d’ordenació
urbana (PGOU) de Masquefa, i el Pla territorial parcial de les comarques centrals
(PTPCC).
Les determinacions sota les que es redacta el present document són les següents:
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Pla general d’ordenació urbana de Masquefa (PGOU)
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat
definitivament el 5 de novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques
del planejament general del municipi de Masquefa, aprovades definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de març de 2006 i publicat
el 21 de juliol de 2006.
Els terrenys objecte de l’Avanç de modificació tenen la següent classificació:
 Subàmbit 1
Terrenys classificats de sòl urbà amb clau 11 Trama urbana amb edificació
lineal, per habitatges unifamiliars amb edificació entre mitgeres amb 11
habitatges i un sostre edificable total de 1.506 m².
 Subàmbit 2
Terrenys classificats de sòl no urbanitzable amb la clau 19c Sòl no urbanitzable
ordinari.
Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC)
El Govern de Catalunya, en data 16 de setembre de 2008, va aprovar definitivament el
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del
Pla van ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de
22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva executivitat immediata.
Els terrenys objecte de l’Avanç de la Modificació tenen la següent classificació:
 Subàmbit 1
Terrenys classificats de sistema d’assentaments: tipologies de teixits, i dins
l’àrea anomenada de nuclis històrics i les seves extensions.
 Subàmbit 2
Terrenys classificats de sòl de protecció preventiva, definits a l’article 2.10 de
les Normes d’ordenació territorial.
Són uns sòls no urbanitzables que el planejament urbanístic no ha considerat
de protecció especial o de protecció territorial. Són sòls en els que el
planejament d’ordenació urbanística municipal, en el marc de les seves
estratègies, pot delimitar àrees per ser urbanitzades i edificades.
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Els terrenys objecte de l’Avanç de la modificació puntual corresponen a 5 parcelꞏles
cadastrals, 3 parcelꞏles pertanyen al subàmbit 1 i 2 parcelꞏles al subàmbit 2.
SUBÀMBIT 1
Ref. Cadastral

Adreça

1153034DF0915S0001UB C/ Doctor Jover
1153035DF0915S0001HB C/ Doctor Jover
1153036DF0915S0001WB C/ Doctor Jover

Superfície
cadastre (m²)
394 m²
944 m²
121 m²

Sup. sobre base
topogràfica (m²)

394,38 m²
944,79 m²
120,83 m²

SUBÀMBIT 2
Ref. Cadastral

Polígon

Parcelꞏla

Adreça

08118A004000840000WW

4

84

08118A004000670000WK

4

67

Serra de Can
Parera
Serra de Can
Parera

Superfície
cadastre (m²)
14.958 m²

Sup. sobre base
topogràfica (m²)
14.121,31 m²

2.601 m²

2.386,82 m²

Vials i camins

451,87 m²

En el plànol núm. 4 s’han grafiat l’estructura de la propietat.

5. SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
Els dos subàmbits, al estar inserits en la pròpia trama urbana o en un espai contigu al
teixit urbà, la presència de serveis existents per efectuar una correcta connexió a les
xarxes està garantida.

6.

FONAMENTS JURÍDICS I NORMATIUS

L’article 96 del TRLUC modificat per la Llei 3/2012, preveu la modificació de les figures
de planejament urbanístic.
A l’article 105 de les normes urbanístiques del PGOU de Masquefa, s’indica que en
qualsevol moment es podran modificar els distints elements i determinacions del Pla
General.
El marc legal que regula les determinacions, contingut i tramitació d’aquesta
Modificació puntual del PGOU és el següent:
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Legislació urbanística de caràcter general
-

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant RLU).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el Text Refós
de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
El PGOU de Masquefa.

Aquesta és la normativa d’obligat compliment, sense perjudici, que, més endavant,
pugui ser derogada per nous textos normatius. En aquest cas, serà d’aplicació el text
que la substitueixi.
L’Ajuntament de Masquefa promou i impulsa la present MpPGOU, atès que correspon
als ajuntaments formular els plans d’ordenació urbanística municipal, de conformitat
amb l’article 76.2 del DL 1/2010.

7.

DESCRIPCIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

La modificació consisteix en traslladar l’aprofitament residencial privat de tres
parcelꞏles en façana al carrer Garbí, al bell mig del nucli urbà, a uns terrenys situats al
nord del carrer Virolai i les vies del ferrocarril, i la definició d’un sector de sòl urbà
residencial, en aquesta mateixa zona.
La modificació té un àmbit discontinu format per dos subàmbits:
 El subàmbit 1
Aquest subàmbit té una superfície de 1.460 m².
Els terrenys mantenen la classificació de sòl urbà, i es qualifiquen de sistemes
d’espais públics, i en concret de sistema viari Clau 1.
Aquest subàmbit pertany al Polígon d’Actuació Urbanística PAU carrer Garbí –
Carrer Virolai.
 El subàmbit 2
Aquest subàmbit té una superfície de 16.960 m². Els terrenys es classifiquen de sòl
urbà, en els quals es defineix:
- Un Polígon d’Actuació Urbanística PAU C/ Garbí – C/ Virolai, de 1.460 m² de
sòl, amb les següents determinacions:
5

AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE MASQUEFA

PAU “C/. GARBÍ- C/.VIROLAI”
1.

OBJECTIUS: Sector discontinu de sòl urbà consolidat destinat a
l’obtenció dels terrenys per a la creació d’una nova àrea d’aparcament i
serveis municipals amb façana al carrer del Garbí; i la configuració d’una
nova parcel.la amb façana la carrer de Virolai on ubicar els sostre
residencial provinent dels solars del carrer del Garbí.
S’estableix un Polígon d’actuació urbanística (PAU) per l’execució de les
obres d’urbanització i la reparcelꞏlació que permet la permuta dels
terrenys.

2.

ÀMBIT: àmbit discontinu, delimitat als plànols d’ordenació, al nord del
carrer Garbí (nou aparcament) i al nord del carrer Virolai (nou solar)

3.

SUPERFÍCIES:
ÀMBIT C/. DEL GARBÍ: 1.460 m²sòl
ÀMBIT C/. DE VIROLAI: 1.460 m²sòl

4.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
- Les condicions d’ordenació de l’edificació queden fixades als plànols
- Nombre màxim de plantes de l’edificació serà PB+2PP
- Sostre màxim: 1.500 m² st
- Nombre màxim d’habitatges: 11 habitatges
- Ús preferent: Residencial plurifamiliar

5.

CONDICIONS DE GESTIÓ
- El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat de
COOPERACIÓ.
- La reparcelꞏlació te per objecte la permuta de l’aprofitament privat
ubicat als solars del carrer del Garbí, per la nova parcel.la al carrer
de Virolai.
- El projecte d’urbanització abastarà dos àmbits:
o

Àmbit carrer del Garbí, que haurà de preveure les obres de
l’aparcament.

o

Àmbit del Carrer de Virolai, que haurà de preveure les
connexions als serveis urbans de la nova parcel.la partir del
carrer Virolai.

- Aquest PAU no genera nous aprofitaments, no s’estableix cessió de
terrenys amb aprofitament.
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- Un Pla de Millora Urbana, el PMU Virolai, que ocupa una superfície de 15.500
m², amb les següents determinacions:

Sector PMU “VIROLAI”
1.

OBJECTIUS
Sector de sòl urbà no consolidat destinat al creixement residencial per la
creació d’habitatges de protecció pública. Aquest emplaçament s’insereix
en un àmbit residencial molt consolidat per habitatges unifamiliars i
plurifamiliars, que afavoreix la cohesió social i evita la segregació
territorial dels ciutadans per motius de renda.
S’estableix que un Pla de millora urbana (PMU) ordeni el sector i defineixi
les obres d’urbanització.

2.

ÀMBIT: el delimitat als plànols d’ordenació, al nord el carrer Virolai.

3.

SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE SECTOR:
15.500 m²
SÒL PÚBLIC:
mínim 65 % del sòl
Espais lliures: mínim 15 %
Equipaments: mínim 5% es podrà destinar a habitatge dotacional (HD)
Vials i aparcaments:
mínim 10 %
Protecció S. Ferroviari: mínim 10 %
SÒL PRIVAT:
màxim 35 % del sòl

4.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
- Caldrà preveure la reserva de protecció del sistema ferroviari
indicada als plànols.
- La vialitat interna connectarà amb el carrer Virolai.
- El sistema d’ordenació de l’edificació serà segons volumetria
específica.
- Nombre màxim de plantes de l’edificació serà PB+2PP
- Índex d’edificabilitat brut:

0,20 m²st/m²sòl.

- Nº màxim d’habitatges:

32 habitatges

- Ús preferent:

Residencial plurifamiliar
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5.

CESSIONS I RESERVA HPP
- Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i
equipaments.
- Reserva del 70% de sostre residencial per habitatges de protecció
pública (regim general i especial) i del 30% de sostre per habitatges
de preu concertat
- Cessió obligatòria i gratuïta del 15 % aprofitament urbanístic, lliure de
càrregues d’urbanització.

6.

6. CONDICIONS DE GESTIÓ
- El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat de
COOPERACIÓ.
- El termini d’inici dels habitatges d’HPP serà com a màxim de 4 anys
des que la parcel.la tingui la consideració de solar, i de 5 anys per a
llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de llicència
d’obres.

8.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
FORMULACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

DE

LA

L’actual dèficit de places d’aparcament a la via pública al casc antic i l’agreujament
d’aquesta situació per la futura peatonalització del carrer Major, condueix a plantejar la
creació d’una àrea d’aparcament en aquesta zona del nucli urbà.
En aquest sentit, l’Ajuntament va aprovar l’inici de l’expedient de Modificació Puntual
dels Darreres de l’Església – Aparcaments front C/ Garbí, amb la delimitació de l’àmbit
de suspensió de llicències, que abastava un conjunt de tres parcelꞏles edificables del
carrer Garbí, i on s’indicava també que es realitzaria el trasllat d’aquest aprofitament
privat a una altra zona, sense concretar quin seria el nou emplaçament.
Per un altre costat, l’Ajuntament de Masquefa ha detectat aquests darrers temps una
manca d’habitatge dotacional i d’habitatge protegit al municipi. En aquest sentit, des de
l’any 2006 a Masquefa no s’ha qualificat cap habitatge amb protecció oficial; i a la
comarca de l’Anoia, en els darrers 10 anys només s’han qualificat com habitatges de
protecció oficial 28 habitatges. A més, l’Ajuntament no disposa de solars urbans on
poder ubicar aquesta demanda.
Per un altre costat, l’Ajuntament és propietari dels terrenys situats al nord del carrer
Virolai, el que li permetria ubicar-hi aquest habitatge social.
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Per tot això, atenent a la necessitat de resoldre la manca d’aparcament al casc antic i
també de disposar d’habitatge social al municipi, es presenta l’Avanç de la Modificació
puntual on es defineix: per un costat, la peça de sòl on es preveu traslladar
l’aprofitament privat del carrer Garbí - Darreres de l’Església; i també, adossada a
aquesta, la peça de sòl on es preveu definir un nou sector residencial on es disposaria
l’habitatge protegit i l’habitatge dotacional.

Masquefa, juliol de 2018
L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan i Filbà
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