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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE MASQUEFA
PER LA CREACIÓ DEL SISTEMA URBANÍSTIC
D’HABITATGE DOTACIONAL HD
MASQUEFA
MEMÒRIA

1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1.

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Masquefa ha promogut recentment la modificació puntual del PGOU a l’àmbit
de les parcelꞏles de l’Av. Can Valls núms. 4 i 6 i del Corraló núms. 20 i 22, amb la voluntat,
entre d’altres punts, d’implantar habitatges dotacionals. Finalment, no es va incloure aquest
aspecte, atès que, d’acord amb la prescripció primera de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Comarques Centrals de sessió de gener de 2017, l’habitatge dotacional
s’ha d’emplaçar en sòl qualificat expressament a tal efecte.
Atesa la demanda existent d’aquest tipus d’habitatges al municipi, l’Ajuntament promou la
present modificació, per habilitar expressament la qualificació dels sistema d’habitatges
dotacionals i possibilitar la seva implantació.
1.2.

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU

L’àmbit de la Modificació puntual del PGOU és la totalitat del municipi pel que fa a la
incorporació a la normativa del nou sistema d’habitatge dotacional.
Pel que fa a l’assignació de la qualificació l’àmbit correspon a les parcelꞏles de l’Av Can Valls
núms. 4 i 6 i del Corraló núms. 20 i 22, situades al nucli urbà de Masquefa, a l’antic cinema.

Foto aèria: àmbit finques a assignar la qualificació de sistema d’habitatge dotacional.
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1.3.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

El marc urbanístic que serveix de referència per desenvolupar la modificació puntual del PGOU
és, per un costat, el vigent Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Masquefa, el Pla
territorial general de Catalunya (PTGC), el Pla territorial parcial de les comarques centrals
(PTPCC) i el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i
paisatgístic de Masquefa. Per un altre costat, es té present el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Masquefa (POUM), que es troba en fase de tramitació.
Les determinacions sota les que es redacta el present document són les següents:
Pla territorial general de Catalunya (PTGC)
El document del Pla territorial general de Catalunya s'aprova per la Llei 1/1995, de 16 de març.
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.
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.
Posteriorment, al 2016, es va redactar una modificació del PGOU que, entre d’altres àmbits,
inclou també el de la present modificació. És la Modificació puntual del pla general a l’àmbit del
FGC i les parcelꞏles de l’Av. Can Valls 4-6 i C/ Corraló 20-22 de Masquefa (MpPGOU any 2017)
que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament en
sessió de 14 de juliol de 2017, i que en sessió de 26 de setembre de 2017 va acordar donar
conformitat al seu text refós.
Aquesta modificació classifica els terrenys objecte de la present actuació com a sòl urbà,
sistema d’equipaments, clau 5e. Les determinacions per l’equipament 5e, són les de l’article
318quàter de les NNUU que tot seguit es reprodueix:

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de
Masquefa
El Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de
Masquefa va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 2
d’octubre de 2014. El Pla identifica dos elements que es troben a l’àmbit de la present
MpPGOU, es tracta de la façana de l’edifici de l’antic cinema i del carreró anomenat Corraló.
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A l’annex 1 s’inclouen les determinacions per aquests elements a protegir.
1.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Els terrenys objecte de modificació corresponen a 4 finques registrals, que conformen 3
parcelꞏles cadastrals:
DADES REGISTRE PROPIETAT Nº 2 IGUALADA
PROPIETARI

nº FINCA

TOM/LLIBRE/FOLI

Any títol

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

683

1458/70/210

2014

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

3798

1435/65/93

1997

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

7056

2075/221/71

2016

ADRIAN ALVAREZ I Mª SOL GARCIA
161*
1906/186/88/161
1998
(*)La finca registral 161 està inclosa parcialment. Concretament està inclosa la part posterior que
correspon al carrer Corraló 22.
DADES CADASTRALS
PROPIETARI

REFERÈNCIA CADASTRAL

ADREÇA

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

0854225DF0905S0001SH

C/. Can Valls, 4

688

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

0854250DF0905S0001KH

C/. Corraló, 20

24

ADRIAN ALVAREZ i Mª SOL GARCIA

0854251DF0905S0001RH

C/. Corraló 22
TOTAL

m²sòl

m²edificat
706

75
787

706

En el plànol núm. I.3 s’ha grafiat l’estructura de la propietat.
D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), a l’article 99.a, en el cas de modificacions d’instruments de
planejament general, que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús
residencial o la transformació global dels usos anteriorment previstos, s’ha d’especificar en la
memòria la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les
finques afectades, ja siguin públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del
procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta
especificació es porta a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes
persones i de les corresponents notes expedides pel Registre de la Propietat, i si s’escau, pel
Registre Mercantil.
La relació del propietaris i de titulars de drets reals sobre les finques dels darrers cinc anys es
troba a l’annex 2 Notes expedides pel Registre de la Propietat, en relació a les finques
afectades.
1.5.

EDIFICACIONS EXISTENTS

Les finques incloses a l’àmbit de la modificació estan parcialment edificades. Es tracta de
l’edifici de l’antic cinema i de dues vivendes ubicades a la planta pis. Segons les dades del
cadastre les superfícies construïdes són les següents:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRALS
ADREÇA
0854225DF0905S0001SH
C/. Can Valls, 4
0854250DF0905S0001KH
C/. Corraló, 20
0854251DF0905S0001RH
C/. Corraló 22
TOTAL

m²edificats
706
‐
‐
706
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1.6.

SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Les finques incloses a l’àmbit de modificació es troben inserides a la trama urbana consolidada
de Masquefa, en un entorn amb carrers urbanitzats. Per tant, la presència de serveis existents
per efectuar una correcta connexió a la xarxa està garantida.
1.7.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

Se suspèn l’atorgament de noves llicències, així com la tramitació de procediments en les
finques subjectes a la modificació puntual del PGOU de Masquefa. Al plànol I.5 es grafia l’àmbit
de suspensió de llicències.
A l’àmbit objecte de modificació és d’aplicació l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, pel qual
s’estableix que l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, a adoptar l’acord de suspendre la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de
suspendre l'atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instalꞏlació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
En qualsevol cas, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de
llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat,
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del
planejament, una vegada aprovat definitivament.
1.8.

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:
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.
La MpPGOU és una promoció d’iniciativa pública, en tant que figura de planejament general, tal
com s’estableix al DL 1/2010 i al seu Reglament.
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.
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
2.1.

OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

La finalitat de la present Modificació puntual és la de preveure la possibilitat de dur a terme
actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer els requeriments temporals de
colꞏlectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques
socials. Aquestes actuacions passaran a configurar el sistema d’habitatge dotacional públic.
Aquesta Modificació puntual es tramita per complir els següents objectius:
1.

Creació del sistema d’habitatge dotacional públic, identificat amb la clau HD, dins del
marc jurídic de les NNUU de Masquefa.

2.

Determinar la localització concreta del Sistema HD habitatge dotacional a les plantes pis
de l’antic cinema, en substitució de l’actual sistema d’equipament clau 5e.

2.2.

MARC LEGAL. PROCEDÈNCIA

La iniciativa per a la formulació de les figures de planejament urbanístic general és pública. Així
doncs, l’Ajuntament de Masquefa assumeix la iniciativa de la proposta, la seva formulació i
tramitació.
La legislació aplicable a la present Modificació puntual del PGOU de Masquefa és el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC
1/2010) i el seu Reglament que la desenvolupa (RLU 305/2006), aprovat per Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
L’article 34.3 del TRLU 1/2010 indica que: “El planejament urbanístic general pot preveure com
a sistemes urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El
sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques
d'habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de colꞏlectius de persones amb
necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament
definides”.
L’article 58.1.g assenyala que els plans d’ordenació urbanística municipal: “Poden definir el
sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que estableix l'article 34.3 i preveure
reserves d'aquest tipus en sectors de planejament urbanístic derivat en substitució total o
parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti que no cal destinar-los a
equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de
la reserva global del municipi per a equipaments públics locals.”
El RLU 305/2006 a la disposició transitòria novena, a l’apartat 3 assenyala que: “En cas de
manca de pla d'ordenació urbanística municipal o de programa d'actuació urbanística municipal
que defineixin el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics, l'establiment d'aquest
sistema, la qualificació de sòl urbà amb aquest destí i la determinació de reserves en sectors
de planejament derivat, s'ha de preveure mitjançant una modificació del planejament general.
En el cas que es qualifiquin com a sistema d'habitatges dotacionals públics sòls anteriorment
qualificats com a sistema d'equipaments comunitaris, o es prevegin reserves per al sistema
d'habitatge dotacional públic en substitució de les reserves mínimes legals destinades a
equipaments comunitaris que estableix l'article 66.1.c) d'aquest Reglament, s'ha d'acreditar que
la suficiència dels equipaments comunitaris previstos o existents justifica aquesta modificació o
substitució. En tot cas, mitjançant una modificació o modificacions successives del planejament
general no es pot reduir, en conjunt, més d'un 5% de la superfície del sòl urbà i urbanitzable
qualificada o reservada pel planejament general com a sistema d'equipaments públics locals.
Les modificacions del planejament general han d'acreditar que no se supera aquest límit.”
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2.3.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU

Tot i que Masquefa és un municipi que està format per nuclis de població diversos, els
principals equipaments (educatius, sanitaris, culturals, esportius i administratius) estan situats al
nucli històric.
Es proposa introduir al planejament municipal, el sistema urbanístic d’habitatge dotacional
públic i per això és necessari adaptar el planejament general, d’acord amb el que indica la
legislació vigent.
El present document comporta la creació d’un nou sistema urbanístic dins de l’estructura del
PGOU de Masquefa.
S’han tramitat diverses modificacions puntuals del planejament general per definir els usos i la
situació dels equipaments atenent a les necessitats del municipi. La última MpPGOU de l’any
2016 va establir una dotació d’equipament i serveis, especialment pel que fa a serveis sanitariassistencials (centre de dia a l’antic cinema) i culturals (hotel d’entitats al PMU del Ferrocarril).
Dins la problemàtica urbanística i d’habitatge del municipi de Masquefa, l’Alcalde de
l’Ajuntament de Masquefa, a l’any 2016, va solꞏlicitar davant de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, un informe relatiu a la necessitat de promoció d’habitatge social al municipi.
L’Agència, va emetre un informe en data 2 de març de 2016 (veure annex 4). A l’informe es
concreta la manca d’habitatge social al municipi i l’entorn més immediat, així com la demanda
d’habitatge protegit real existent segons les dades del Registre de solꞏlicitants, d’on es conclou
que és totalment viable la proposta de promoure sis habitatges protegits.
En relació a les dades relatives a qualificacions d’habitatges protegits, 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.
Pel que fa a les dades relatives als solꞏlicitants d’habitatge protegit, i segons les dades de
principis de 2016, consten 20 inscrits al Registre de Solꞏlicitants d’Habitatge Protegit de
Masquefa.
Cal destacar el caràcter clarament social d’aquests tipus d’habitatges, atès que requereixen
sempre la titularitat pública del sòl i comprenen actuacions públiques d’habitatge destinades a
satisfer els requeriments temporals de colꞏlectius de persones amb necessitats d’acollida,
d’assistència residencial o d’emancipació.
La nova qualificació d’habitatge dotacional públic, s’integra com a ús dotacional dins el
concepte de sistemes del PGOU de Masquefa, però diferenciat del d’equipament, amb règim
propi definit.
Els usos residencials que ocupin el sòl per sistema HD són d’interès social i públic, igualment
necessaris com els equipament educatius, esportius, assistencials, socio-culturals i d’altres.
Com a un altre element d’aquesta justificació, s’inclou a l’annex 5 l’informe dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Masquefa.
2.4.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU

Es modifica el PGOU de Masquefa per tal de crear un nou sistema d’habitatge dotacional
públic, que es nodrirà bàsicament de la requalificació de sòls de propietat municipal.
S’introdueix una nova clau identificativa HD, i s’integrarà com a ús dotacional dins el concepte
de sistemes del PGOU, si bé diferenciat dels equipaments, amb règim propi definit.
Es suprimeix l’article 318 quàter, sobre les condicions d’edificació per l’equipament 5e a
l’Avinguda Can Valls.
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La modificació també concreta una localització de la nova clau HD, que es situa en l’àmbit de la
finca de l’antic cinema.
La Disposició Transitòria novena, apartat 3 del RLU 305/2006, assenyala que:
“En cas de manca de pla d’ordenació urbanística municipal o de programa d’actuació
urbanística municipal que defineixin el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals
públics, l’establiment d’aquest sistema, la qualificació de sòl urbà amb aquest destí i la
determinació de reserves en sectors de planejament derivat, s’ha de prevere mitjançant
una modificació del planejament general. En el cas que es qualifiquin com a sistema
d’habitatges dotacionals públics sòls anteriorment qualificats com a sistema
d’equipaments comunitaris, o es prevegin reserves per al sistema d’habitatge dotacional
públic en substitució de les reserves mínimes legals destinades a equipaments
comunitaris que estableix l’article 66.1.c) d’aquest Reglament, s’ha d’acreditar que la
suficiència dels equipaments comunitaris previstos o existents justifica aquesta
modificació o substitució. En tot cas, mitjançant una modificació o modificacions
successives del planejament general no es pot reduir, en conjunt, més d’un 5% de la
superfície del sòl urbà i urbanitzable qualificada o reservada pel planejament general
com a sistema d’equipaments públics locals. Les modificacions del planejament general
han d’acreditar que no se supera aquest límit.”
D’acord amb les dades de que es disposa (PGOU i llurs modificacions) la superfície total en el
municipi de Masquefa de sòl qualificat de sistema d’equipament és de 157.300 m². La
superfície que es proposa qualificar amb Clau HD és de de 788 m², que representa el 0,5% de
la superfície total d’equipament, molt inferior al màxim admès per la legislació vigent que és del
5%.
A més a més es preveu que la planta baixa d’aquest edifici es destini a equipament -centre de
dia-, amb un sostre igual al previst pel planejament vigent de 788 m²st; per tant, no es redueix
el sostre per a usos d’equipament.
QUADRE NUMÈRIC DESGLÒS SOSTRE
A la finca situada a l’Av. Can Valls nº 4 i 6 i del Corraló nº 20 i 22
m² sostre

ÚS

Planta baixa

788,00

CENTRE DE DIA

Plantes pis

812,00

HABITATGES DOTACIONALS

TOTAL

2.5.

1.600,00

NO CONCURRÈNCIA DE CAP DELS ELEMENTS O CIRCUMSTÀNCIES QUE
OBLIGUIN A UNA VALORACIÓ NEGATIVA DE LA PROPOSTA

Als efectes previstos en l’apartat 2 de l’article 97 del text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya D.L. 1/2010, de 3 d’agost, es fa constar que –segons resulta de la documentació
d’aquesta modificació- no concorre en la mateixa cap element o circumstància, en relació als
seus objectius, que justifiqui una valoració negativa de la proposta de modificació per tal com:
a) NO comporta cap increment del sostre edificable ni afecta a l’ús residencial
d’aprofitament privat.
b) L'ordenació proposada ÉS plenament coherent amb el model d'ordenació establert pel
planejament urbanístic general vigent al municipi de Masquefa, ja que fa possible les
polítiques d’habitatge públic.
c) NO entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
d) NO comporta cap actuació excepcional en relació al previst en el planejament territorial.
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e) NO es fa cap modificació dels sistemes urbanístics, més enllà d’introduir una nova clau
dins dels sistemes.
f)

NO s’afecta a sòls qualificats com espais lliures, les zones verdes o equipaments
esportius i per tant, NO cal donar un compliment adequat a les exigències que estableix
l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.

g) NO es redueix la superfície dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de
sistema d’equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals. Una part
de la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional
públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.

2.6.

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE

La proposta continguda en el present document de modificació puntual s’adequa plenament a
l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb l’article 3 del
TRLU, constitueix un dels principis generals de l’actuació urbanística.
En aquest sentit, cal destacar que els canvis proposats no alteren el model de
desenvolupament social i econòmic del municipi previst en el planejament general, afavorint
així mateix el compliment de l’objectiu de conjuntar les necessitats de l’equipament assistencial
en planta baixa (centre de dia) i de la creació de sis habitatges dotacionals en planta pis.
Aquests canvis s’emmarquen en el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, en la
mesura que afavoreix la preservació del patrimoni històric i arquitectònic (antic cinema i
corraló).

3. AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
Es considera que la transformació proposada d’una part de l’equipament en habitatge públic
dotacional no suposa un increment de valor, únicament demostra la voluntat de l’Ajuntament de
fer política social d’habitatge i assistencial.

4. EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT
L’execució és directa i no és necessari cap polígon d’actuació.
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5. MEMÒRIA SOCIAL
El municipi de Masquefa en els darrers 20 anys ha doblat la població (l’any 1998 no arribava a
4.000 habitants i l’any 2017 superava els 8.000), fonamentat per les bones comunicacions i la
demanda de nous habitatges, que s’ha vist frenat durant els darrers anys per la situació
econòmica. La següent gràfica es mostra el creixement de la població en el període 1998-2017.

Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants

Les dinàmiques demogràfiques de la comarca de l’Anoia i de Masquefa fan preveure un lleuger
increment de la població al voltant del 2% anual. A la taula es mostra l’evolució del creixement
intercensal en el període 2001-2011, on es pot apreciar que Masquefa té un creixement
superior al de la comarca de l’Anoia i al global de Catalunya.

Font: IDESCAT, a partit de l’Estadística de variacions residencials de l’INE

Pel que fa a la piràmide de la població, per grups d’edat, el grup de 0 a 15 anys (1.597
habitants) és molt inferior al grup de més de 50 anys (2.600 habitants), per tant la piràmide és
regressiva, ja que la base de la piràmide és més petita que els esglaons superiors. Això indica
un envelliment global de la població.

Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants
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A la següent gràfica es mostren el saldos migratoris en el període 2005-2016, el saldo migratori
és negatiu en el període de la crisis a partir de l’any 2007 i fins al 2014, i és positiu a partir del
2014, el que confirma la previsió d’un creixement de la població i per tant la demanda
d’habitatge de tots tipus.

Font: IDESCAT, a partit de l’Estadística de variacions residencials de l’INE

Segons aquestes dades, ens trobem en un creixement de la població, un dels colꞏlectius amb
atenció especial de la nostra societat és la gent gran. La gent gran té necessitats específiques
pel que fa al seu entorn i a les característiques que han de tenir els seus habitatges, adequats
a la mobilitat reduïda amb serveis assistencials. Un altre col.lectiu d’atenció específica són les
persones que pateixen alguna disminució física, els habitatges han d’estar adaptats a les seves
necessitats, en especial atenció a la supressió de barreres arquitectòniques.
Les llars unipersonals és un fenomen en augment, aquestes persones també s’han de tractar
com un colꞏlectiu especial, ja que han d’afrontar la totalitat de les despeses de la llar una sola
persona, a més les llars unipersonals són més habituals entre la gent d’edat avançada.
L’Ajuntament de Masquefa ha adquirit la propietat de l’antic Cinema i té la voluntat d’implantar
sis habitatges dotacionals a la planta pis, per tant i d’acord amb la legislació urbanística, els
terrenys s’han de qualificar expressament d’habitatge dotacional.

Edifici Antic Cinema. Estat actual

Proposta centre de dia i 6 habitatges

Amb aquesta finalitat, es redacta la present modificació puntual que ha de donar resposta a les
necessitats d’habitatge dotacional del municipi.
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6. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL
Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada
a la finalitat, contingut i abast de la modificació (art. 118.4 del RLU). En tot cas, han d’incorporar
l’informe ambiental corresponent a les modificacions dels plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin repercussió ambiental.
Aquesta Modificació puntual estableix el nou Sistema d’habitatge dotacional públic i transforma
una parcelꞏla concreta ubicada en sòl urbà per destinar-la a aquest sistema, i no està dins dels
supòsits que estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
En els casos de modificacions del planejament urbanístic general es centra en aquells que
alteren la classificació o qualificació del sòl no urbanitzable si comporta canvi d’usos d’aquest
sòl.
Donat que no concorren en aquesta modificació puntual cap dels supòsits de la Llei 6/2009 pels
quals un pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental i que, tenint en compte que es tracta d’una
modificació puntual de temes específics de la normativa, clau HD per poder fer habitatge
dotacional, no hi haurà aspectes ambientalment rellevants que puguin resultar alterats o que
desaconsellin el desenvolupament de la modificació puntual.

7. ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
És voluntat del Reglament de la Llei d’Urbanisme la inclusió d’un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada amb els continguts mínims que determina la legislació de mobilitat (art. 71
RLU).
La reduïda afectació de la present Modificació puntual no comporta una alteració significativa
en la mobilitat generada, ja que no defineix nou sòl urbà o urbanitzable, ni es troba en altres
supòsits pels que sigui necessari un estudi d’avaluació de mobilitat generada com a document
independent. (Art. 3 Decret 344/2006 de regulació estudis d’avaluació de la mobilitat generada).

8. ELEMENTS DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
El Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de
Masquefa aprovat per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 2
d’octubre de 2014, determina el llistat dels béns a protegir, entre els quals hi ha:
-

Núm. 46. BPU Bé de protecció urbanística. El Corraló
Es protegeix la zona de pas característica de la trama urbana de Masquefa.

-

Núm. 49 BPU Bé de protecció urbanística. Cine
Es protegeixen les façanes de l’edifici d’estil arquitectònic noucentista popular.

A l’annex 1 s’adjunten les fitxes corresponents a aquests béns.
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9. NORMES URBANÍSTIQUES
Article 1. Objecte i àmbit
Per tal d’establir la regulació del nou sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics creat a
partir d’aquest document de modificació del PGOU, es fa necessari modificar les normes
urbanístiques actualment vigents en el següent aspecte:


Afegir uns nous articles al capítol tercer: Regulació de Sistemes de les Normes
urbanístiques, dedicat a la regulació específica del nou sistema urbanístic d’habitatges
dotacionals públics, clau HD.



Determinar una localització concreta pel sistema HD, en substitució en part de la clau
5e -equipament- a l’àmbit de l’antic cinema.



Es suprimeix l’article 318 quarter que defineix les noves condicions d’edificació per
l’equipament 5e a l’Avinguda Can Valls.

Aquesta normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del PGOU de Masquefa en relació a la
clau HD, i concretament en la parcelꞏla del Camí de Can Valls segons queda delimitada als
plànols que integren aquest document.
Article 2. Vigència
Aquesta modificació puntual entra en vigor a partir de que sigui publicada l’aprovació definitiva
en el DOGC, i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.
Article 3. Interpretació de la documentació
La interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i amb subjecció als
seus objectius i finalitats.
Per allò que no estigui expressament regulat en aquestes normes, s’aplicarà el que determina
el PGOU de Masquefa.
Article 4. Normes particulars
1.

Es suprimeix l’article 318 quarter Condicions d’edificació per l’equipament 5e a l’Avinguda
Can Valls.

2.

S’introdueix l’articulat normatiu de la creació i definició del sistema d’habitatge dotacional
públics (clau HD) dins del PGOU de Masquefa, afegint els articles del 324 al 327 a les
normes urbanístiques:

“SISTEMA D’HABITAGE DOTACIONAL PÚBLIC (clau HD)
Article 324. Definició i desenvolupament (article nou)
1. Els sistema d’habitatges dotacionals públics s’identifica amb la clau HD, inclou el sòl
que es destina a les actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer els
requeriments temporals de colꞏlectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificada en polítiques socials prèviament definides.
2. La qualificació d’habitatges dotacionals públics s’integra com a ús dotacional dins del
concepte de sistemes del PGOU de Masquefa, amb el règim propi definit i en terrenys
de titularitat pública.
3. Es podran incorporar els sòls a la qualificació d’habitatges dotacionals públics prèvia
tramitació de la corresponent modificació del PGO de Masquefa amb els següents
objectius:
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Justificar la necessitat d’incrementar la reserva de sistema HD, sense perjudicar les
reserves de sòl de destí per equipaments comunitaris o garantitzant que no es
produeixi un desequilibri de reserves d’equipament de ciutat.



Comptabilitzar que la reserva de sòl per a Sistema HD no sobrepassi la superfície
màxima dins del municipi, que determina l’article 58.1.g del TRLUC.



Determinar l’ús dominant per habitatge i els usos complementaris admesos.

Article 325. Condicions d’ús (article nou)
1. El sòl qualificat d’habitatges dotacional públics es destinarà a la construcció
d’habitatges. Els usos dotacionals compatibles amb habitatge (usos comunitaris
administratius, assistencials, educatius, socio culturals, religiosos i esportius)
s’admeten com a ús no principal.
També s’admeten els usos complementaris a l’habitatge, tals com l’aparcament.
2. La planta baixa es podrà destinar a equipament comunitari.
3. Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim d’usos previst, en tant que
complementaris, poden estar subjectes al mateix règim de concessió que els
habitatges públics.
Article 326. Condicions de l’edificació d’habitatges de nova planta (article nou)
1. L’edificació en els sòls qualificats d’habitatges dotacions públics, s’ajustarà al tipus
d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions de l’edificació definides per cada cas,
d’acord amb les condicions de l’entorn.
2. Caldrà redactar un projecte per tal de justificar l’edificabilitat, definir la volumetria de la
implantació, els accessos i aparcaments previstos, l’adequació del tractament de
façanes, la coberta respecte a l’entorn i el tractament dels espais lliures de l’edificació.
3. Els edificis d’habitatges públics hauran de complir les condicions mínimes d’habitabilitat
vigents i les ordenances municipals. Així mateix, els projectes bàsics i executius dels
habitatges públics hauran de donar compliment a tota la legislació vigent en termes
ambientals d’arquitectura sostenible i foment d’estalvi energètic.
Article 327. Condicions d’edificació de la finca a l’Avinguda Can Valls (article nou)
1. Es defineix com sistema d’habitatges dotacionals públics (clau HD) la finca ubicada al
camí de Can Valls núm. 4, amb les següents condicions de l’edificació:






Ús admès: A la planta baixa Equipament assistencial (Centre de Dia) i a les plantes
pis, habitatges dotacionals públics (article 325).
Superfície parcelꞏla: és el resultat de la suma de l’edifici de l’antic cinema, més la
parcelꞏla del carrer del corralló núm. 20 i del carrer del corralló núm. 22.
Sostre edificable: 1.600 m²
Alçada: 4,50 metres als àmbits de PB i 10,5 metres als àmbits de PB+2PP, d’acord
amb el plànol d’ordenació O1.
Serà obligatori conservar i rehabilitar l’edifici catalogat de l’antic cinema.”
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10. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament de Masquefa per garantir la participació dels ciutadans en el planejament
urbanístic farà servei dels canals informatius propis de que disposa, i un cop s’acordi
l’aprovació inicial del document urbanístic, el procés informatiu previ i de participació
s’aglutinarà en la convocatòria d’informació pública en la forma i en el temps que determina
l’art. 85 del TRLU i l’art. 107 del RLU.

Masquefa, març de 2018
L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan i Filbà
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Annex 1. Béns de protecció urbanística

Annex 2. Notes simples Registre Propietat

Annex 3. Normes urbanístiques. Comparatiu

NORMES URBANÍSTIQUES
NORMATIVA VIGENT PGOU DE MASQUEFA
Article 318quàter. Condicions d’edificació per l’equipament 5e
a l’Avinguda Can Valls

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU
DE MASQUEFA PER LA CREACIÓ DEL SISTEMA
URBANÍSTIC D’HABITATGE DOTACIONAL
Article eliminat

1. S’estableix un índex d’edificabilitat neta de 1m²st/m²s.
2. L’alçada reguladora màxima serà de 10,50m als àmbits de
PB+2PP d’acord amb el plànol d’ordenació o.02 de la present
modificació, i de 4,50m als àmbits de PB.
3. Serà obligatori conservar i rehabilitar l’edifici catalogat dels
antics cinemes.
4. En tot el que no s’especifica per aquest zona serà d’aplicació
el que disposen els articles 315 a 318 de les Normes
Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Masquefa.
“SISTEMA D’HABITAGE DOTACIONAL PÚBLIC (clau HD)
Article 324. Definició i desenvolupament (article nou)
1. Els sistema d’habitatges dotacionals públics s’identifica amb la
clau HD, inclou el sòl que es destina a les actuacions públiques
d’habitatges destinades a satisfer els requeriments temporals de
colꞏlectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificada en polítiques socials prèviament
definides.
2. La qualificació d’habitatges dotacionals públics s’integra com a
ús dotacional dins del concepte de sistemes del PGOU de
Masquefa, amb el règim propi definit i en terrenys de titularitat
pública.
3. Es podran incorporar els sòls a la qualificació d’habitatges
dotacionals públics prèvia tramitació de la corresponent
modificació del PGO de Masquefa amb els següents objectius:


Justificar la necessitat d’incrementar la reserva de sistema
HD, sense perjudicar les reserves de sòl de destí per
equipaments comunitaris o garantitzant que no es produeixi
un desequilibri de reserves d’equipament de ciutat.



Comptabilitzar que la reserva de sòl per a Sistema HD no
sobrepassi la superfície màxima dins del municipi, que
determina l’article 58.1.g del TRLUC.



Determinar l’ús dominant
complementaris admesos.

per

habitatge

i

els

usos

Article 325. Condicions d’ús (article nou)
1. El sòl qualificat d’habitatges dotacional públics es destinarà a la
construcció d’habitatges. Els usos dotacionals compatibles amb
habitatge (usos comunitaris administratius, assistencials,
educatius, socio culturals, religiosos i esportius) s’admeten com
a ús no principal.
També s’admeten els usos complementaris a l’habitatge, tals
com l’aparcament.
2. La planta baixa es podrà destinar a equipament comunitari.
3. Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim
d’usos previst, en tant que complementaris, poden estar
subjectes al mateix règim de concessió que els habitatges
públics.

1

Article 326. Condicions de l’edificació d’habitatges de nova
planta (article nou)
1. L’edificació en els sòls qualificats d’habitatges dotacions públics,
s’ajustarà al tipus d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions
de l’edificació definides per cada cas, d’acord amb les
condicions de l’entorn.
2. Caldrà redactar un projecte per tal de justificar l’edificabilitat,
definir la volumetria de la implantació, els accessos i
aparcaments previstos, l’adequació del tractament de façanes,
la coberta respecte a l’entorn i el tractament dels espais lliures
de l’edificació.
3. Els edificis d’habitatges públics hauran de complir les
condicions mínimes d’habitabilitat vigents i les ordenances
municipals. Així mateix, els projectes bàsics i executius dels
habitatges públics hauran de donar compliment a tota la
legislació vigent en termes ambientals d’arquitectura sostenible i
foment d’estalvi energètic.
Article 327. Condicions d’edificació de la finca a l’Avinguda Can
Valls (article nou)
1.

Es defineix com sistema d’habitatges dotacionals públics (clau
HD) la finca ubicada al camí de Can Valls núm. 4, amb les
següents condicions de l’edificació:






Ús admès: A la planta baixa Equipament assistencial
(Centre de Dia) i a les plantes pis, habitatges dotacionals
públics (article 325).
Superfície parcelꞏla: és el resultat de la suma de l’edifici de
l’antic cinema, més la parcelꞏla del carrer del corralló núm.
20 i del carrer del corralló núm. 22.
Sostre edificable: 1.600 m²
Alçada: 4,50 metres als àmbits de PB i 10,5 metres als
àmbits de PB+2PP, d’acord amb el plànol d’ordenació O1.
Serà obligatori conservar i rehabilitar l’edifici catalogat de
l’antic cinema.”
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ANNEX 6.- RESUM EXECUTIU
La legislació urbanística d’aplicació a Catalunya estableix que la ciutadania té dret a consultar i
ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i que en la informació pública
dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s’exposi un
document comprensiu, que contingui un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas
que es tracti de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol
d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast
d’aquesta alteració.
En el present document es realitza un resum de les determinacions proposades a la
Modificació Puntual del PGOU de Masquefa per la creació del sistema urbanístic d’habitatge
dotacional.
L’àmbit de la modificació del PGOU afecta la totalitat del municipi, en quan s’incorpora a la
normativa el nou sistema d’habitatge dotacional, i alhora concreta una localització de la nova
clau HD, que es situa en l’àmbit de la finca de l’antic cinema -parcelꞏles de l’Av Can Valls núms.
4 i 6 i del Corraló núms. 20 i 22-.
L’objecte de la Modificació puntual és la creació del sistema d’habitatge dotacional públic,
identificat amb la clau HD, dins del marc jurídic de les NNUU de Masquefa, que es nodrirà
bàsicament de la requalificació de sòl de propietat municipal. També es determina la
localització concreta del Sistema HD habitatge dotacional a la finca de l’antic cinema, en
substitució de l’actual sistema d’equipament clau 5e.
La nova clau identificativa HD s’integrarà com a ús dotacional dins el concepte de sistemes del
PGOU, si bé diferenciat dels equipaments, amb règim propi definit.
QUADRE NUMÈRIC
m² sostre

ÚS

Planta baixa

788,00

CENTRE DE DIA

Plantes pis

812,00

HABITATGES DOTACIONALS

TOTAL

1.600,00

La superfície total de sòl actualment qualificada de sistema d’equipament al municipi de
Masquefa és de 157.300 m². La superfície que passarà a conformar el sòl del sistema
d’habitatges dotacionals és de 788 m², que representa el 0,5% de la superfície total
d’equipament, molt inferior al màxim admès per la legislació vigent que és del 5%.
Els usos residencials que ocupin el sòl per sistema HD són d’interès social i públic, igualment
necessaris com els equipament educatius, esportius, assistencials, socio-culturals i d’altres.
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