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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA
“EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
MEMÒRIA
1.1.

ANTECEDENTS

1.2.

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

L’any 2008 l’Ajuntament de Masquefa va iniciar la tramitació urbanística del polígon industrial “El Clot del
Xarelꞏlo”, que es va desenvolupar posteriorment, i que hores d’ara està consolidat en la seva totalitat. En
aquests terrenys s’han ubicat els serveis centrals de l’empresa ALDI.

Els terrenys objecte de la Modificació Puntual ocupen una superfície total de 115.870 m² i es troben situats
al sud del terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial
situada als entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons.

L’interès d’aquesta empresa en ampliar les seves instalꞏlacions en terrenys propers a la seva seu central, ha
conduït a promoure la present Modificació Puntual.

Els terrenys de l’àmbit de la Modificació Puntual limiten al sud amb la carretera BV-2249, a l’oest, amb el
carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no urbanitzables i en
part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.

MpPGO zona Clot del Xarelꞏlo any 2008. Plànol proposta d’ordenació

Recentment, l’Ajuntament ha aprovat l’Avanç de la modificació puntual del PGO de Masquefa a l’àmbit del
“Clot del Xarelꞏlo 2”. A l’annex 1 s’inclouen els informes emesos per les administracions sectorials afectades.
El present document de la Modificació puntual per l’aprovació inicial recull les prescripcions dels informes
sectorials i adapta la proposta d’ordenació plantejada inicialment per donar-hi resposta.
En el marc de la legislació urbanística vigent s’ha pres la iniciativa de formular la Modificació Puntual del
PGO de Masquefa, amb l’objectiu de procedir al procés de transformació física i jurídica del sòl, dels
terrenys anomenats “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
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1.3.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

El marc urbanístic de referència per desenvolupar la Modificació Puntual del PGO és el vigent Pla General

I del que s’estableix al punt 4 de l’article 4.3 Determinacions gràfiques del sistema d’infraestructures, se’n
desprèn que en la present modificació únicament cal que es constitueixi una reserva de sòl en el Pla Parcial.

d’Ordenació (PGO) de Masquefa, i el Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC).
Pla General d’Ordenació de Masquefa (PGO)
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 modificació estan classificats de sòl no urbanitzable: amb clau 19b Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola, i clau 19a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.

Al punt b) de l’article 4.5 Desenvolupament de les propostes del sistema d’infraestructures s’estableixen com
s’han de materialitzar les previsions del Pla, en el cas de trams sense estudi informatiu o sense projecte de
traçat, el planejament ha de recollir la traça proposada pel pla territorial.

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.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN TRAMITACIÓ POUM
La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM). L’avanç del POUM, en la
seva alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

En vermell
nou traçat
xarxa viària
ALDI

Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals. Anoia

El PTCC preveu el traçat d’un nou vial pel límit sud-est del municipi. Al punt 3 de l’article 4.3 Determinacions
gràfiques del sistema d’infraestructures s’estableixen diferents nivells de concreció. En el cas del vial que
uneix Masquefa amb la carretera BV-2249, la representació és esquemàtica i expressa únicament l’objectiu
de connectivitat entre dos punts.

NOU ÀMBIT
PROPOSAT

Avanç de POUM setembre 2012 Alternativa 01 Clot del Xarelꞏlo 2 sòl urbanitzable
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1.4.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
1.6. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

En el plànol I.3 Estructura de la propietat, es grafien les finques incloses a l’àmbit de la Modificació Puntual.
A continuació es relacionen les parcelꞏles amb els seus titulars i superfícies:
Nº
finca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Referència cadastral
08118A00700012
08118A00700009
08118A00709012
08118A00700013
08118A00700010
08118A00700014
08118A00709010
08118A00700021
08118A00709001
08118A00800012
08118A00800013
08118A00809011
08118A00800016
08118A00809018
0228202DF0902N
08118A00800015
TOTAL

Superfície m²
24.195
27.228
487
5.182
10.069
7.530
370
1.224
205
14.844
19.604
249
2.782
987
870
44
115.870

Titular cadastral
José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
La Masia de Masquefa S.L.
José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
REDUR S.A.
Ajuntament de Masquefa
La Masia de Masquefa S.L.
REDUR S.A.
Agència Catalana de l’Aigua
La Masia de Masquefa S.L.
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Masquefa
La Masia de Masquefa S.L.

D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, tota modificació del planejament urbanístic general que comporti la
transformació dels usos establerts anteriorment, ha d’incloure la relació de persones propietàries o titulars
de drets reals sobre les finques de l’àmbit dels darrers cinc anys, a comptar de la data d’inici del
procediment de modificació. En aquest sentit, a l’annex 6 hi figuren les certificacions registrals de la titularitat
de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació puntual, d’ençà l’any 2014.
1.5.

SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

L’accés als terrenys objecte de la Modificació Puntual es produeix des de la carretera BV-2249 a través de
la vialitat del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” ja executat.

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.
S’adjunta el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències.
1.7. 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 PGO 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:
- 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.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
- Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
- Llei 7/1993, de 30 de setembre de carreteres.
- Llei 6/2005 de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre de carreteres.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
- El PGO 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 MpPGO, atès que correspon als ajuntaments
formular els plans d’ordenació urbanística municipal, de conformitat amb l’article 76.2 del DL 1/2010.

Accés des de la BV-2249 a la vialitat del polígon “El Clot del Xarel.lo”
La proximitat amb el polígon industrial i la presència de serveis urbans que discorren pel llindar oest de la
Modificació puntual permetrà una correcta connexió dels nous subministraments a les xarxes existents.
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
La justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual es justifica tant des de la seva
vessant territorial, com municipal.
La conveniència de la Modificació Puntual des d’una visió territorial:
Cal contextualitzar aquesta proposta de modificació del planejament del municipi de Masquefa des d’una
perspectiva territorial, en el marc de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com també tenint present
l’evolució de la demanda de sòl logístic en aquest àmbit en els darrers anys.
Efectivament, a partir de la recuperació econòmica identificada a partir de mitjans de 2013, s’ha produït, en
els darrers 5 anys, una saturació i superació de l’oferta de sòl logístic de grans dimensions en l’entorn de la
conurbació de Barcelona.
La posició estratègica de Catalunya en l’entorn de sud-oest europeu, i l’excepcionalitat de la concentració
d’una àrea metropolitana de més de 3 milions d’habitants i més de 25 milions de turistes, amb un dels
primers ports de la mediterrània i un aeroport avui ja enllaçat amb les grans rutes europees i mundials, i una
xarxa de comunicacions viàries i ferroviàries en el corredor mediterrani, atorga a la regió metropolitana de
Barcelona una posició privilegiada per a l’activitat econòmica de caràcter industrial i logístic.

Als efectes del previst en l’article 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, DL. 1/2010 de 3
d’agost, s’exposen seguidament els elements de la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i conveniència
en relació als interessos públics i privats concurrents, així com la inexistència de cap dels elements que
obliguin a una valoració negativa de la proposta.
a) La modificació proposada ho és amb la finalitat de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació
de llocs de treball. És per això que es considera d’interès públic rellevant, tant pel municipi afectat, com
per l’economia de Catalunya, alhora que també beneficia l’activitat econòmica dels titulars de l’activitat
que es desenvolupa als entorns de l’àmbit de la modificació.
Es preveu delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, al costat de la zona industrial el Clot del Xarelꞏlo,
per possibilitar l’ampliació de les activitats actualment implantades.
b) No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguen a una valoració negativa de la
proposta.
L’ordenació proposada és coherent amb el model de planejament del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Centrals per al terme municipal de Masquefa i no entra en contradicció amb cap dels
principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) L’ordenació proposada modifica lleugerament la posició de les reserves de les zones verdes però
incrementa la seva superfície global i millora la funcionalitat d’aquests sistemes.
d) No es produeix cap canvi de localització d’un equipament de titularitat pública existent.

D’altra banda, el model de distribució comercial ha anat transformant i enfortint el paper dels grans
operadors, nacionals, estatals i multinacionals, en recerca continua de grans parcelꞏles per a les seves
instalꞏlacions d’emmagatzematge, refrigeració i distribució.
Els anuncis de la futura ampliació de la carretera BV-2249, i l’expectativa de la definitiva construcció del
ramal sud de la B-40, han atorgat els darrers anys, una demanda creixent de sòl logístic en l’eix Martorell –
Masquefa – Piera.
Els actuals treballs de revisió del POUM del municipi de Masquefa, així com la visió prevista en el Pla
Territorial de les Comarques de Barcelona, ja recullen aquesta vocació, i la implantació en els darrers 4 anys
d’empreses com ALDI i Carreras, són exemples prou evidents d’aquesta situació.
La conveniència de la Modificació Puntual des d’una visió municipal, es justifica, tant per motius de
racionalitat com de funcionalitat, i pretén els següents objectius principals:


Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de creixement i desenvolupament d’activitats
industrials i logístiques.



Adequar i ordenar els accessos a les activitats autoritzades en el sòl no urbanitzable.

La conveniència i oportunitat de la Modificació es justifica també per les seves dues finalitats principals: per
un costat la de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball; i per un altre, la de
permetre l’ampliació de les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, afavorint l’execució del planejament de la
manera més eficient i sostenible.
La Modificació Puntual es fonamenta en diverses raons, ja comentades més amunt, d’interès general:
-

Afavorir l’execució del planejament de manera més eficient possible i el desenvolupament
econòmic que es deriva de l’execució d’aquest.

-

Donar resposta a les noves exigències i expectatives que necessita l’actual situació
econòmica i social, aplicant criteris d’eficiència d’ús del sòl.

-

Assegurar mitjançant un desenvolupament urbanístic sostenible, l’adequada protecció del
medi ambient urbà, rural i natural.

e) No es redueix la superfície actual dels sòls qualificats d’equipaments i espais lliures que hagin de ser de
titularitat pública.
Justificació de la conformitat de la Modificació Puntual amb les determinacions del Pla Territorial
El sòl classificat com no urbanitzable per el vigent PGO delimitat com sòl de protecció preventiva, pel Pla
territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 16 de
setembre de 2008, i publicat al DOGC núm. 5241, de 22 d’octubre de 2008, estableix a l’article 1.16, apartat
3, el següent:
“Els plans d’ordenació urbanística municipal, o la revisió d’aquests, que s’aprovin amb posterioritat a
l’entrada en vigor del Pla territorial, han de contenir dins la Memòria un apartat explicatiu i justificatiu de la
conformitat de les propostes del Pla d’ordenació urbanística amb les determinacions d’aquest pla territorial.”
La present modificació és conforme a les determinacions del Pla Territorial, en tant que evita les afeccions
sobre el sòl de protecció especial i territorial, com a espais del sòl no urbanitzable de major interès per a la
seva preservació, i promou la classificació com a urbanitzable de una peça de sòl de protecció preventiva
d’acord a les previsions d’extensió urbana previst en el POUM en tramitació, tal com s’estableix en l’article
2.11, apartat 2:
“Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces de
sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les opcions
d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de
desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla territorial”.
L’àmbit de la modificació exclou zones de riscos naturals o tecnològics.
-

-

En aquest sentit s’han exclòs de l’àmbit els terrenys de l’entorn del torrent de Ca l’Esteve
definits com a perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant d’acord amb els
informes de l’ICGC. En aquet sentit també la present modificació puntual incorpora la
prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi geològics i geotècnics de detall
per analitzar l’estabilitat dels terrenys.
La present modificació puntual incorpora un estudi d’inundabilitat de detall que defineix
l’absència de riscos en el sector.
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L’ordenació prevista en la present modificació puntual incorpora la reserva viària per al futur vial que ha
d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249, previst en el PTCC. Aquesta reserva viària coincideix igualment
amb les previsions del quart cinturó metropolità (B-40), d’acord amb els estudis informatius realitzats.
Igualment, aquesta Modificació Puntual del PGO de Masquefa compleix amb les prescripcions de l’article
3.14 del Pla Territorial de les Comarques Centrals, en quan es tracta de l’ampliació de l’espai necessari per
a la continuïtat d’una activitat econòmica especialment unitària d’especial interès per al municipi (ampliació
de les instalꞏlacions de l’empresa ALDI), no essent possible realitzar l’ampliació en el sector ja planificat i
desenvolupat, es tracta d’una activitat intensiva de gran projecció territorial, d’impossible trasllat, i representa
una activitat d’especial importància pels seus llocs de treball i per la generació de riquesa a nivell local
(article 3.14.d).
Amb aquest propòsit, aquesta Modificació Puntual inclou l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la
proposta d’extensió de l’àrea ja existent (article 6.4 del Pla Territorial).
2.2.

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

2.3.3. PARÀMETRES BÀSICS D’ORDENACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
El sòl urbà:
Canviar la qualificació vigent de sistema d’espais verds per sistema viari en dues porcions de la franja
que constitueix el límit est del polígon industrial existent El Clot del Xarelꞏlo, per possibilitar la formació
dels accessos al nou sector.

El sector de sòl urbanitzable:
Superfície:

115.000 m²sòl

Edificabilitat màxima:

0,45 m²st/ m²sòl

Cessions per a sistemes:

mínim 50% del sòl delimitat

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre
costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a
ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:

- Zones Verdes:

mínim 15%

- Equipaments:

mínim 5%

- Protecció viari:

mínim 11%

Obligacions:
-

Executar les obres d’urbanització fins a dotar el sector dels serveis i urbanització suficients,
perquè n’assegurin els requisits per a fer edificables les parcelꞏles resultants, d’acord amb els
criteris establerts a la legislació vigent.

-

Cedir gratuïtament els sòls destinats a sistemes locals i generals, lliures de càrregues,
gravàmens, llogaters i ocupants, degudament urbanitzats.

-

Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el 15% de
l’aprofitament urbanístic del sector, que es concretarà en el Projecte de Reparcelꞏlació.

2.3.1. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT

-

L’àmbit de la present modificació comprèn una superfície de 115.870 m2. El seu perímetre queda precisat a
tots els plànols que acompanyen aquest document.

Cedir els terrenys i assumir el cost d’urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la
cruïlla amb el carrer Alemanya com a càrrega externa al sector, la qual figura als plànols
d’ordenació amb caràcter indicatiu, a concretar en el Pla Parcial que desenvolupi el sector.

-

Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial, com
a càrrega externa del sector. A concretar en el Pla Parcial que el desenvolupi.

1. Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.
2. Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

2.3.

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

La totalitat de l’àmbit es troba inclòs en el terme municipal de Masquefa.
2.3.4. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
2.3.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:





Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m.
Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície
total de 115.000 m².
La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la
carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector
industrial.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha de
dotar al municipi de nou sòl per a la implantació d’activitats que requereixen de parcelꞏles mitjanes (més de
5.000m²) i grans (més de 20.000 m²).

En l’apartat 1 de l’article 3 del DL 1/2010, es defineix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible,
com la utilització racional del territori i el medi ambient.
A continuació es fa un recull de les estratègies de sostenibilitat i criteris ambientals aplicats per assolir el
compliment d’aquests objectius:
Objectius derivats de la normativa aplicable
Objectiu derivat de la normativa
Contaminació acústica

Estratègies i criteris aplicats

Prevenció i correcció d’immissions
i de fonts contaminants

Ordenació compatible amb el Mapa de
Capacitat acústica del municipi

Contaminació lluminosa
Limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior (públic i
privat) i evitar-ne els fluxos a

Ubicació en zona de protecció alta (E2).
La xarxa d’enllumenat exterior dels
projectes derivats hauran de preveure el
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l’hemisferi superior i la intrusió
lumínica

compliment dels valors d’ilꞏluminació per
a les zones E3, un cop aprovada la MP i
classificat com a sòl no urbanitzable.

Contaminació atmosfèrica
Prevenció i correcció d’immissions
i de fonts contaminants

Aplicació en els projectes derivats del
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com
a mínim les disposicions del Decret
21/2006, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis, per establir aquesta
regulació

Patrimoni natural i biodiversitat
Preservar els espais i elements
amb valor especialment rellevant

Canvi climàtic
Minimitzar
els
efectes
del
planejament sobre el canvi climàtic

2.3.6. ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
S’incorpora com annex 9 de la present Modificació Puntual la justificació del compliment del Decret
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, atenent les
indicacions del TRLUC modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i la pròpia Llei de Mobilitat 9/2003 (art.
18).
De l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada es conclou les següents mesures:
Transport públic:


Es proposa adaptar i acabar la infraestructura de parada de bus a l’entrada del polígon.

Transport en bicicleta:
La Mp preveu la preservació de l’entorn
del torrent de Ca l’Esteve per la
preservació d’aquest espai de valor
natural i connectiu, catalogats com a
hàbitats d’interès comunitari.
La Mp preveu el foment de les energies
netes i reducció de l’ús d’energies no
renovables en els nous sectors
d’aprofitament.

2.3.5. ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PRESERVACIÓ
L’ordenació plantejada s’ha d’adaptar a les directrius de planejament que estableixen l’article 9 del DL
1/2010 i els articles 5, 6 i 7 del DL 305/2006.
Front al risc d’inundació



Es proposa la ubicació en el sector de 64 punts d'aparcament per a bicicleta.



S'aprofita, per donar compliment al Decret el Carril bici existent en el carrer d'Alemanya.

Vianants:


No hi ha mesures específiques.

Transport en vehicle privat:


Es proposen 52 places d'aparcament a l'interior del sector.



Es proposa que part d’aquestes places (mínim 1 per parcelꞏla) pugui tenir accés a recàrrega de
cotxes elèctrics.



És recomanable la construcció d’una rotonda en la carretera BV-2249, en el punt d’accés al futur
sector industrial el Clot del Xarelꞏlo 2, per facilitar la circulació atenent el volum de vehicles
pesants i per millorar la seguretat de la intersecció.

Aquestes mesures són recollides en la Normativa de la modificació puntual.

En base a l’estudi d’inundabilitat realitzat, els terrenys subjectes a la proposta de Modificació Puntual no
resulten afectats per les diferents avingudes analitzades.

2.3.7. MEMÒRIA SOCIAL

Front als riscs naturals

Atès que la Modificació puntual del PGO de Masquefa proposada no afecta a la definició dels objectius de
producció d’habitatge de protecció o altre tipus d’habitatge assequible que preveu el planejament general,
no procedeix la redacció d’una memòria social.

El municipi de Masquefa està catalogat com a zona d’alt risc d’incendi forestal d’acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, amb una
vulnerabilitat mitja.
El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VI, sense superació del
llindar de dany sísmic.
D’acord amb l’“Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics de Masquefa” de l’ICGC, l’entorn del torrent
de Ca l’Esteve es troba catalogat com a zona de perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de
vessant. La Modificació Puntual no inclou en el seu àmbit els terrenys considerats com a zones de
perillositat.
Front al Riscs Tecnològics
El municipi de Masquefa presenta un nivell de perill mig per al risc de transport de mercaderies perilloses
per la xarxa viària en el tram de la B-2249 que travessa el municipi.

2.4. AFECTACIONS HIDRÀULIQUES
A l’annex 3 de la Modificació Puntual s’adjunta l’Estudi d’inundabilitat. En aquest estudi es simula el
comportament hidràulic de les avingudes associades a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys dels
torrents inclosos a l’àmbit, en el tram afectat per l’actuació.
En base als resultats obtinguts s’ha delimitat l’ocupació de les franges d’inundabilitat associades al pas
d’avingudes.
Com es pot observar a l’estudi, els terrenys inclosos a l’àmbit de la Modificació Puntual, no resulten afectats
per les diferents avingudes analitzades. Per tant, s’assegura la compatibilitat d’usos prevista a la directriu de
preservació front al risc d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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2.5. EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT

2.5.3. DESENVOLUPAMENT DE L’EXECUCIÓ URBANÍSTICA

D’acord amb l’article 116.1 del DL 1/2010, l’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts
per aquesta Llei per a la transformació de l’ús del sòl, i especialment per a la urbanització d’aquest. D’acord
amb el planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl.

Per el desenvolupament de la present modificació hauran redactar-se:

2.5.1. AGENDA DE L’ACTUACIÓ
D’acord amb el que determina l’article 99 del DL 1/2010, s’estableix una execució immediata del
planejament, i en aquest sentit l’agenda d’aquesta MpPGO defineix les previsions temporals per a l’execució
de les seves determinacions i concretament la regulació dels terminis d’inici o de finalització per el
desenvolupament dels àmbits de gestió. Així mateix, li correspon a l’agenda establir les previsions temporals
per a la urbanització dels sistemes urbanístics.
Es determina un àmbit de gestió que correspon al sector de sòl urbanitzable, a executar pel sistema de
compensació.



Pla Parcial, de conformitat amb els articles 79 a 89 del RLUC.



Projecte d’Urbanització, de conformitat amb els articles 96, 97 i 98 del RLUC.



Projecte de Reparcelꞏlació, de conformitat amb els articles 130 i següents del RLUC.

Masquefa, febrer de 2019
L’Equip redactor

El promotor de l’actuació serà, si és el cas, la Junta de Compensació.
El Pla Parcial tindrà un termini màxim de 2 anys per a la seva aprovació definitiva a comptar des de
l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la present MpPGO. El projecte d’urbanització que es tramiti
tindrà un termini màxim de 2 anys per la seva aprovació definitiva a comptar des de l’executivitat de l’acord
d’aprovació definitiva del Pla Parcial.
El Projecte de Reparcelꞏlació tindrà un termini màxim de 2 anys per a la seva aprovació definitiva, a comptar
des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial.

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins, col.legiat núm. 8857

Les obres d’urbanització definides com a càrregues del polígon tindran un termini màxim per a l’inici de la
seva execució de 2 anys a comptar des de l’executivitat per a l’aprovació definitiva dels Projectes de
Reparcelꞏlació i Urbanització del Pla Parcial.
L’avaluació econòmica de la Modificació Puntual conté l’estimació del cost de les actuacions necessàries pel
desenvolupament del Pla, les previsions de finançament i la viabilitat econòmica.
2.5.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT
L’Ajuntament de Masquefa es compromet a promoure i impulsar la present MpPGO atès que correspon
formular els plans d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments, de conformitat amb l’article 76.2 del
Decret Legislatiu 1/2010.
D’acord amb l’article 121 del DL 1/2010, s’estableix que es podrà dur a terme qualsevol dels següents
sistemes d’actuació: reparcelꞏlació i expropiació. El sistema de reparcelꞏlació inclou les modalitats següents:
compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i per sector d’urbanització prioritària.
Determina que l’Administració actuant triarà el sistema d’actuació aplicable, segons les necessitats, mitjans
econòmics, colꞏlaboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies.
El sistema d’actuació i l’administració actuant de l’àmbit de gestió de la present MpPGO és el següent:


El sistema és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació, tal com queda regulat en els articles
135 a 138 del DL 1/2010 i els articles corresponents al seu desplegament d’acord amb el decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.



L’Administració Actuant és l’Ajuntament de Masquefa
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3. QUADRES DE DADES
3.3 COMPARATIU PLANEJAMENT VIGENT / PROPOSAT

3.1 PLANEJAMENT VIGENT

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
SÒL URBÀ
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
CLAU 19 a
CLAU 19 b
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
870,00
115.000,00
115.870,00

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
870,00
6.800,00
108.200,00
115.870,00

3.2 PLANEJAMENT PROPOSAT

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
870,00
115.000,00
115.870,00

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl

CLAU 1 VIALITAT
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
CLAU 19 a
CLAU 19 b
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

870,00
6.800,00
108.200,00

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

115.870,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
870,00
115.000,00
115.870,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
870,00

115.000,00
115.870,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl

SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
CLAU 1 VIALITAT
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

870,00
115.000,00
115.870,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
870,00
115.000,00
115.870,00
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2. NORMES URBANÍSTIQUES
Capítol 1. Definició, contingut i vigència de la modificació
Article 1.

Àmbit d’aplicació

1. L’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual del PGO, comprèn els terrenys situats al sud del terme
municipal de Masquefa, segons queda delimitat gràficament als plànols que formen part d’aquest
document i amb una superfície total de 115.870 m².
2.

Els terrenys objecte de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries abasten dos àmbits:
- Sòl urbà ...................................................................
- Sòl urbanitzable SUD “El Clot del Xarel.lo 2”.........

870 m2
115.000 m2
115.870 m2

Article 2.

Objecte

1. L’objectiu principal és delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, adjacent al Clot del Xarel.lo, per tal de
dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball.
2. Aquest objecte es concreta en:
a) Canviar la classificació del sòl, de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat.
b) Ajustar al zonificació de la zona verda urbana (Clot del Xarel.lo) per possibilitar la formació dels
accessos al nou sector.
Article 3.

Marc Legal de referència



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 i la Llei 16/2015, de 21 de juliol de
simplificació de l’activitat administrativa.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU).



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.



Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.



Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.



Ley 25/1988, de julio, de Carreteras. (LC) (art. 20 a 28) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (RC).



Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Carreteres



Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres



Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE; DCE,2000)



Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (TRLA)

Article 4.

Contingut

El contingut d’aquesta modificació està format per la documentació següent:
1. MEMÒRIA
1. Memòria de la informació
1.1. Antecedents
1.2. Àmbit de la Modificació

1.3. Planejament urbanístic vigent
1.4. Estructura de la Propietat
1.5. Situació respecte a les infraestructures i serveis
1.6. Suspensió de llicències
1.7. Fonaments jurídics i normatius
2. Memòria de l’ordenació
2.1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual
2.2. Objectius de la Modificació Puntual
2.3. Descripció de la Modificació Puntual
2.3.1.
Delimitació de l’àmbit
2.3.2.
Descripció de la proposta.
2.3.3.
Paràmetres bàsics d’ordenació de l’àmbit de la Modificació Puntual
2.3.4.
Desenvolupament urbanístic sostenible
2.3.5.
Adequació a les directrius de preservació
2.3.6.
Assoliment d’una mobilitat sostenible
2.3.7.
Memòria social
2.4. Afectacions hidràuliques
2.5. Execució urbanística del planejament
2.5.1.
Agenda de l’actuació
2.5.2.
Sistema d’actuació i administració actuant
2.5.3.
Desenvolupament de l’execució urbanística
3. Quadres de dades
3.1. Planejament vigent
3.2. Planejament proposat
3.3. Comparatiu planejament vigent / proposat
2. NORMES URBANÍSTIQUES
3. ANNEXES
Annex 1.
Annex 2.
Annex 3.
Annex 4.
Annex 5.
Annex 6.
Annex 7.
Annex 8.
Annex 9.

Antecedents
Documentació Ambiental. Estudi Ambiental Estratègic
Estudi d’inundabilitat
Avaluació econòmica i financera
Informe de sostenibilitat econòmica
Notes Registre de la Propietat. Finques aportades
Resum executiu
Estudi d’impacte i integració paisatgística
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada

4. PLÀNOLS
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I.1. Situació, emplaçament i índex
I.2. Implantació territorial
I.3. Estructura de la Propietat
I.4. Planejament vigent
I.4.1. Planejament vigent. PGO Refós 2012
I.4.2. Planejament vigent. Transposició sobre base topogràfica
I.5. Serveis existents
I.6. Delimitació dels àmbits de suspensió de llicències
I.7. Riscos geològics
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.1 Superposició sobre plànol PGO. Zonificació proposada
O.2. Superposició sobre base topogràfica. Zonificació proposada
O.3 Àmbit de gestió SUD “El Clot del Xarelꞏlo 2”. Àmbit obres externes
O.4. Proposta d’ordenació. Plànol no normatiu
O.4.1. Zonificació. Planta
O.4.2. Vialitat. Planta i perfil
O.4.3. Seccions
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Article 5.

Publicitat i consulta

Capítol 2. Disposicions particulars

1. La documentació d’aquesta MpPGO és pública i qualsevol persona pot consultar-la en tot moment,
informar-se de llur contingut i solꞏlicitar l’obtenció de còpies digitals en format pdf a l’Ajuntament o al
Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Article 10. Nou article 527 de les Normes urbanístiques del PGO

2. Per tant, a efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Masquefa, tindrà un exemplar complet i
degudament diligenciat de cada un dels instruments de planejament i gestió urbanístics derivats de la
present modificació, vigents a disposició del públic durant l’horari d’oficina.

“ Art. 527 Definició i condicions del SUD EL CLOT DEL XAREL.LO-2

Article 6.

Interpretació

1. Les presents Normes, juntament amb els plànols de proposta urbanística, constitueixen el cos normatiu
específic de la present modificació i prevalen sobre els restants documents del Pla. En allò no previst en
aquestes Normes, s’estarà al que disposi la normativa vigent de l’Ajuntament de Masquefa.
2. Els documents d’aquesta modificació s’interpreten sempre atenen al seu contingut i d’acord amb els
objectius finals expressats a la Memòria de l’ordenació urbanística.
3. La Memòria de la informació urbanística i els annexes, així com els plànols d’informació urbanística, tenen
caràcter informatiu i justificatiu.
4. Quan els conceptes que s’empren no quedin expressament definits en aquesta normativa i per tot allò que
no hi sigui expressament regulat o sigui de dubtosa interpretació, s’estarà al que determinin les Normes
Subsidiàries de l’Ajuntament d Masquefa, de les que constitueix part la present Modificació Puntual.
5. Els aspectes normatius que no tenen la consideració de bàsics, d’acord amb el que es disposa a l’article
68 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’han de considerar indicatius, no vinculants.
Article 7.

Modificacions i adaptacions

1. No seran supòsits de modificacions del present document de planejament, les petites variacions de la
superfície de l’àmbit delimitat per ser desenvolupat a través dels sectors i polígon d’actuació, o cada una
de les diferents qualificacions urbanístiques de la present modificació, ocasionades per ajustos de límits
fruit d’adaptacions topogràfiques, de límits físics o que suposin una millora de la integració paisatgística,
sempre i quan no suposin modificacions de superfície superiors al 5 %.
2. Tampoc seran supòsit de modificació del present document de planejament les petites variacions de les
alineacions que es defineixin en els projectes d’urbanització, per a la millor adaptació sobre el terreny, que
no suposin variacions en la superfície de les parcelꞏles i, per tant, en l’edificabilitat de les illes, superiors al
5%.
Article 8.

Vigència

La vigència d’aquesta modificació s’inicia l’endemà de la publicació de l’acord d’Aprovació definitiva i la
Normativa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la
seva modificació
Article 9.

Determinacions del règim urbanístic del sòl.

Els sòls inclosos en la present modificació puntual, atenent a la naturalesa jurídica de les determinacions que
en aquest mateix planejament s’estableixen, es classifiquen en sòl urbà i urbanitzable amb les següents
categories:
-

Sòl urbà. Correspon a aquells sòls que s’han inclòs a la MP per possibilitar l’accés al nou SUD.

-

Sòl urbanitzable. Correspon al sòl delimitat en aquesta modificació per al nou SUD “El Clot del
Xarelꞏlo 2”.

S’afegeix un nou article, d’acord amb aquesta modificació puntual, quina redacció completa és la següent:

1. OBJECTIUS
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials i logístics, al costat del polígon industrial
“Clot del Xarelꞏlo”, situat al nord de la carretera BV-2249, a l’est del carrer d’Alemanya i al sud del torrent
de ca l’Esteve.
2. ÀMBIT: EL DELIMITAT ALS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
3. SUPERFÍCIES:
SUPERFÍCIE SECTOR:

115.000 m²

SÒL PÚBLIC:
Espais lliures:
Equipaments:
Serveis Tècnics:
Vials i aparcaments:
Protecció de viari:

mínim 50 % del sòl delimitat
mínim 15 %
mínim 5 %
--mínim 11 %

SÒL PRIVAT:

màxim 50 % del sòl delimitat

4. PARÀMETRES BÀSICS:
- Ús preferent:

Industrial i logístic

- Índex d’edificabilitat brut:

0,45 m²st/m²sòl.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ
-

El Pla Parcial resoldrà la xarxa viària donant continuïtat al camí actual, així mateix resoldrà la
millora de la intersecció amb la carretera BV-2249.
Els espais lliures es situaran al voltant del torrent de ca l’Esteve.

6. GESTIÓ
-

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.
Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni.
Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments.
Cessió obligatòria i gratuïta del 15 % aprofitament urbanístic, lliure de càrregues
d’urbanització.
Cedir els terrenys i assumir els costos d’urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la
cruïlla amb el carrer Alemanya, com a càrrega externa al sector, a concretar en el pla parcial
que el desenvolupi.
Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial,
com a càrrega externa del sector. A concretar en el pla parcial que el desenvolupi

7. ALTRES CONDICIONS
-

Caldrà establir una franja continua d’espais lliures confrontant amb el sòl no urbanitzable per
tal que es faci una transició gradual.
S’han d’incorporar tractaments específics d’integració paisatgística en tots aquells elements
antròpics de transició entre les edificacions i la vialitat, i a l’espai no urbanitzat, implantar
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-

-

-

pantalles de vegetació i tenir especial consideració en la restauració dels talussos que es
generin.
Caldrà incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística en el Pla Parcial.
Caldrà definir mesures en relació amb l’escorrentia i la permeabilitat del sòl, minimitzar
l’aparició de superfícies pavimentades i impermeables i facilitar la filtració de l’aigua de pluja al
subsòl.
Caldrà respectar la configuració actual del terreny mitjançant l’adaptació de les edificacions a
aquest, així com garantir un tractament adequat dels talussos que es puguin generar. La
restauració dels talussos es portarà a terme mitjançant l’estesa de terra vegetal, sembres o
hidrosembres i plantacions d’espècies vegetals autòctones pròpies de la zona.
Els projectes derivats hauran d’incorporar la realització d’estudis geològics i geotècnics de
detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.
Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua caldrà que els projectes de nous
edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua, en concret caldrà que compleixin
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
Per tal de reduir convenientment la contaminació generada pels episodis de pluja, les xarxes
d’aigües pluvials hauran d’incorporar les obres i instalꞏlacions que permetin retenir i evacuar
adequadament les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades
concentracions de contaminants produïdes en els episodis esmentats. Els sobreeixidors a la
llera hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures necessàries de transició,
dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el domini
públic hidràulic ni a tercers.
El planejament i projectes derivats hauran de garantir la restauració dels talussos generats en
l’àmbit de la parcelꞏla privada amb vegetació pròpia de les comunitats naturals de les pinedes
mediterrànies.
El planejament i projectes derivats hauran de reproduir en la zona verda del sector una bassa
temporal de característiques similars a l’existent.
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ANNEX 1. ANTECEDENTS
En data setembre de 2018 es va presentar l’Avanç de la Modificació Puntual del P.G.O. de
Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el Document Inicial Estratègic. En base a aquests
documents s’han rebut els següents informes sectorials:
-

Document d’abast, de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i
Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis
Territorials a la Catalunya Central.

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Direcció General de Desenvolupament Rural.

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de
Catalunya (CRARC).

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).

ANNEX 1. ANTECEDENTS

ANNEX 2. Documentació Ambiental. Estudi Ambiental Estratègic
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MEMÒRIA
1. INTRODUCCIÓ
1.1. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa al costat
del complex logístic ALDI, i ocupen una superfície total de 115.870 m².

Figura 1. Situació de l’àmbit de la Modificació puntual.
1.2. OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
L’objecte de l’estudi és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el desenvolupament de la
Modificació Puntual, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Text refós de la
Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost de 2010) i el seu Reglament. L’estudi doncs pretén incorporar la
variable ambiental, per tal d’analitzar els possibles efectes i incloure en la planificació les mesures necessàries
per a un correcte desenvolupament.
L’abast de l’estudi ha estat definit en el Document d’Abast emès per Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona amb data de 21 de gener de 2019. El present Estudi Ambiental Estratègic incorpora
les prescripcions del Document d’Abast i els informes de les administracions consultades per a l’elaboració del
mateix.
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2.1.3.

Geologia

2. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
2.1. MEDI FÍSIC
2.1.1.

Clima

El municipi de Masquefa gaudeix d’un clima suau, en el qual es fan sentir les influències de la Mediterrània
combinades amb una certa continentalitat, això fa que sigui un tipus de clima sec subhumit. Aquest tipus de
clima té un dèficit hídric anual important, que es concentra durant els mesos d’estiu, coincidint amb una major
insolació i una menor precipitació.
Les temperatures mitjanes anuals són de 14 - 15ºC. El règim seguit per les temperatures correspon al domini
d’hiverns temperats (temperatures entre 6 i 0ºC) i de mitjanes tèrmiques d’estiu força elevades, temperatures
que coincideixen amb les èpoques de màxima radiació solar i de mínima nebulositat.
Les pluges són poc abundants en aquest sector del país. A Masquefa, la precipitació anual és de 600 - 650
mm, fet que en provoca aridesa i poca disponibilitat hídrica (200 – 300 mm) per part de les plantes que habiten
l’indret. Les pluges estan bastant ben repartides al llarg de l’any, excepte els mesos de febrer i juliol, tal i com
és propi dels climes mediterranis.
2.1.2.

Atmosfera
a) Qualitat de l’aire

Segons les zones de delimitació de Qualitat de l’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya, el municipi de
Masquefa pertany a la zona 3 Penedès-Garraf delimitada a partir de les condicions de dispersió de
contaminants atmosfèrics. Aquesta àrea presenta nuclis urbans de grandària mitjana i els municipis que poden
presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona. La zona 3 compleix les condicions
de dispersió afectades bàsicament per brises i uns nivells mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit
urbà i de les d’activitats domèstiques. El municipi està catalogat d’acord amb les activitats industrials
potencialment contaminants (segons el grup del CAPCA) com a grup C, que agrupa instalꞏlacions de neteja en
sec, destilꞏleries d’alcohol i fabricació d’aiguardents, serratge de fusta, envasat d’aerosols, etc. Els
contaminants més comuns són l’ozó, bàsicament en període primavera-estiu, les partícules en suspensió i el
diòxid de nitrogen.
A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de
nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres,
les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit
establerts per la normativa vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat els valors objectiu
establerts a la legislació.
Respecte als nivells d’ozó troposfèric, no s’ha superat ni el llindar d’informació horari a la població, ni el llindar
d’alerta, ni el valor objectiu per a la protecció de la salut. En canvi, sí que s’ha superat el valor objectiu per a la
protecció de la vegetació al punt de Vilafranca del Penedès.
Pel que fa a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions i les
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire
establerts a la normativa vigent.
b) Ordenació lumínica
Els terrenys de la modificació puntual es troben qualificats com a zona de protecció alta (E2) d’acord amb el
Mapa elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, aprovat el 19 de
desembre de 2007, que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a
Catalunya, d’acord amb els criteris de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei.
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Geològicament, el municipi de Masquefa està situat en el marge septentrional de la conca neògena del VallèsPenedès. Els materials litològics del subsòl del terme municipal són principalment materials tous, argiles i llims
poc consistents i fàcilment erosionables.
En l’àmbit de la modificació puntual d’acord al Mapa Geològic de Catalunya les unitats geològiques presents
són:
-

NMag: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de conglomerats
s’intercalen dins les argiles de forma generalitzada. Ambient sedimentari continental, perideltaic i
deltaic. Edat: Serravalꞏlià- Vallesià. Aquesta unitat es ocupa la major part de l’àmbit excepte el front
sud del sector que llinda amb la carretera BV-2249.

-

NMca: Conglomerats de color gris amb matriu argilosa sense cimentar. Els còdols són
predominantment calcaris, però també n’hi ha de pissarra. Lateralment passen a conglomerats amb
matriu sorrenca (NMcg). Potència màxima 30 metres. Ambient fluvio-torrencial. Edat: Aragonià
superior-Vallesià. Aquesta unitat es localitza en la franja sud de l’àmbit. L’espai ocupat per aquesta
unitat es correspon amb les antigues activitats extractives que es localitzaven en aquest àmbit avui en
dia ja clausurades.

Patrimoni geològic
L’àmbit de la modificació no afecta espais de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya.
Al Nord-oest del municipi de Masquefa es localitzen els espais d’interès geològic de la Successió Miocena dels
Hostalets de Pierola (codi 332) inclosos en l’inventari com a geozona.
Riscos geològics
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), va elaborar un “Estudi per a la Identificació de Riscos
Geològics a Masquefa” d’abril 2014, que recull un anàlisi de perillositat on es defineix l’Àrea de Can Quiseró –
Clot del Xarelꞏlo que inclou l’àmbit de la present modificació puntual.
L’estudi identifica en l’entorn del torrent de Ca l’Esteve (àrea O identificada en el plànol 6, de la figura 1.
Adjunta), una zona amb perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant i en recomana la
realització d’estudis previs a les noves actuacions per tal d’analitzar l’estabilitat del terreny.
L’estudi identifica igualment la presència de terraplens de certa entitat que poden afectar aquesta estabilitat.
Pel que fa als esfondraments i els fluxos torrencials la perillositat del sector es considera molt baixa o
negligible.
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Figura 3. Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua. En lila definides les zones probables d’inundabilitat.
L’ACA en el seu informe respecte l’Avanç de Pla de 2 de febrer de 2019 recull conforme la present modificació
es situa a la capçalera d’un torrent innominat definit com a privat, on no és d’esperar que presenti problemes
d’inundabilitat.
D’acord amb l’Estudi d’inundabilitat de les lleres existents en l’àmbit de la MP, es pot afirmar que el
desenvolupament de la Modificació Puntual del P.G.O de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2” compleix amb la
compatibilitat d’usos prevista a la directriu de preservació front el risc d’inundació inclosa al Reglament de la
Llei d’Urbanisme, donat que es contemplen les actuacions necessàries per a la protecció en front als riscos
d’inundació a l’àmbit del sòl urbà inclòs a l’àmbit, tal com estipula l’article 6.5 de l’esmentat reglament.
Figura 2. Mapa d’identificació de riscos de l’Àrea Can Quiseró – Clot del Xarelꞏlo. L’àmbit O s’identifica com a
perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant . Font: “Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a
Masquefa”. Abril 2014.

2.1.4.

Hidrologia

Hidrologia superficial
Els terrenys de la modificació puntual es troben en cotes superiors de la divisòria entre dos torrents que
vessen les aigües cap al riu Anoia a través de la Rierussa.
Així, la part central i nord de l’àmbit pertany a la conca del Torrent de Ca l’Esteve que voreja el límit nord de
l’àmbit. Dins de l’àmbit de la modificació puntual apareix un petit torrentó lateral innominat que drena les
aigües de l’anomenat Clot dels Plàtans i que travessa el sector direcció sud-nord fins a abocar les aigües en el
torrent de Ca l’Esteve.

2.2. MEDI BIÒTIC
2.2.1.

Vegetació

L’entorn de les serralades prelitorals es correspon amb els dominis de l’alzinar litoral típic (Quercetum ilicis
galloprovinciale pistacietosum), com a màxim exponent de la vegetació potencial, acompanyat dels boscos de
ribera (Populetalia albae) en els marges de rius i rieres. No obstant, la major part de les masses forestals
existents corresponen a pinedes secundàries de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolla
mediterrània heliòfila i garrigues d’alzinar.
Actualment la major part dels terrenys de l’àmbit de la modificació puntual es troben ocupats per cultius de
vinyes, amb àrees importants de zones ermes corresponents a les antigues àrees d’activitats extractives i/o
zones on s’han realitzat moviments de terres.

L’extrem sud de l’àmbit vessa les seves aigües cap al Torrent Fondo que circula en paralꞏlel a la carretera BV2249.
L’àmbit de la modificació puntual no es localitza en cap zona d’aqüífers protegits segons el Decret 328/1988,
d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació
amb diversos aqüífers de Catalunya (DOGC núm. 1074, de 28.11.88).
Inundabilitat
Els treballs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de Planificació de l’Espai Fluvial defineix el torrent
innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve i el torrent Fondo com a zones probables d’inundabilitat.
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Foto 1.- Àmbit de la modificació puntual. Zones ermes i amb recents moviments de terres en primer terme i camps de
vinyes en segon terme.
En zones de talussos amb forts pendents apareixen alguns petits claps de pinedes de pi blanc (P. halepensis) i
zones de ginestars (Spartium junceum) que recolonitzen aquests talussos.

Foto 3.- Barreja de pinedes i alzinars que ressegueixen els marges del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit.
El torrent innominat està fortament alterat per l’activitat agrícola tradicional, que n’ha confinat la llera a cordó
de vegetació amb zones de canyars i bardissa amb exemplars d’albers (Populus alba), Pi blanc (P.
halepensis), alzina (Q. ilex) i roure martinenc (Quercus humilis).

Foto 2.- Clap de pineda en l’àmbit de la modificació puntual i ginestes que recolonitzen els talussos.
Al voltant del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit apareixen un cordó important de vegetació forestal amb
predominança de les pinedes però amb exemplars o claps dispersos de l’alzinar que ressegueixen els marges
i vessants del torrent.
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Foto 4.- Vegetació existent del torrent innominat

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

a) Hàbitats naturals
Segons la consulta realitzada a la cartografia digital dels Hàbitats de Catalunya elaborada per la Universitat de
Barcelona (veure Mapa 4. Hàbitats Naturals), es constata que l’àmbit de modificació puntual hi ha els següents
hàbitats vegetals:


83d. Vinyes. Ocupa la pràctica totalitat de l’àmbit, tot i que actualment bona part dels terrenys es
mantenen erms sense activitat agrícola.



42aa. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues. Ocupa tots els
vessants del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit i penetra lleugerament en l’àmbit de la
modificació puntual en la zona de confluència del petit torrentó existent amb el torrent de Ca l’Esteve.

En l’entorn de l’àmbit, destacar la recent urbanització dels terrenys adjacents del Clot del Xarelꞏlo, que tot i
mantenir-se classificats com a zona de vinyes amb claps de pineda actualment es troben plenament
transformats en una zona d’activitat industrial que es correspondria amb l’hàbitat 86a.
b) Hàbitats d’Interès comunitari de l’annex I Directiva 92/43, d’hàbitats
D’acord amb la consulta realitzada a la base cartogràfica del Departament de Territori i Sostenibilitat, es
constata que l’àmbit de la modificació inclou una petita àrea catalogada com a alzinars i carrascars (codi
9340), en la zona de confluència del petit torrentó existent amb el torrent de Ca l’Esteve.
D’acord amb les comprovacions realitzades del reconeixement de camp, i tal com recull l’informe de l’Avanç de
Pla emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) el
19 de desembre de 2018, aquests espais al voltant del torrent de Ca l’Esteve i la zona de la desembocadura
del torrent innominat es corresponen més aviat amb zones de pinedes mediterrànies (codi 9540).
c) Arbres monumentals
L’àmbit de la MP no inclou arbres monumentals inventariats.
d) Forests d’utilitat pública
L’àmbit de la MP no inclou Forests d’Utilitat Pública.
2.2.2.

megarhynchos subsp. megarhynchos), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala), el cargolet (Troglodytes
troglodytes), el pinsà comú (Fringilla coelebs) o la mallerenga carbonera (Parus major) lligats als ambients
agrícoles i zones de brolles amb taques forestals que també acullen poblacions cada cop més reduïdes de
gallinàcies com la perdiu (Alectoris rufa) i la guatlla (Coturnix coturnix) i la presència de rapinyaires que
aprofiten aquests espais oberts com zones de caça i alimentació com els aligots (Buteo buteo), l’àliga
marcenca (Circaetus gallicus), el xoriguer (Falco tinnunculus) o el propi falcó pelegrí Falco peregrinus).
El municipi de Masquefa s’inclou dins d’un àrea d’interès faunístic i florístic donada la presència de dues zones
de campeig (codis BP-7 i BL-5) de l’àliga cuabarrada (Hiearaaetus fasciatus), que inclouen l’àmbit de la MP.
L’àliga cuabarrada es troba inclosa en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades en la categoria de
vulnerable i de l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus
silvestres.
Associats a la presència de les edificacions agrícoles i els nuclis habitats apareixen també poblaments
importants d’espècies de caràcter antropòfil com les orenetes comuns (Hirundo rustica) i els pardals comuns
(Passer domesticus), les tórtores comuns i turques (Streptopelia turtur subsp. turtur, S. decaocto subsp.
decaocto), els estornells (Sturnus vulgaris) o les garses (Pica pica).
En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de micromamífers com els
ratolins casolans (Mus musculus), o de camp (Apodemus sylvaticus). Les bases disponibles del DTS també
mostren en aquest àmbit la presència del ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat
petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), incloses ambdues en el Catàleg espanyol d’espècies
amenaçades.
El nombre de predadors es redueix a l’omnipresent guineu (Vulpes vulpes), amb presència de genetes
(Genetta genetta) i rarament teixons (Meles meles).
Finalment, com a grans ungulats poden aparèixer exemplars de senglars (Sus scrofa) que aprofiten el
recobriment de matollars i pinedes.
2.2.3.

Espais naturals

Pla d’Espais d’Interès Natural
L’àmbit de la modificació no afecta àrees del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Xarxa Natura 2000
L’àmbit de la modificació no inclou cap àrea inclosa en la xarxa Natura 2000.

Fauna

La fauna d’aquest espai es composa d’espècies associades als camps i els espais oberts i esclarissats oferts,
que aprofiten les zones de marges i de matollars propers per acomplir els seus cicles vitals.
Es recullen en aquest apartat les dades aportades per el DTS a través de les seves bases disponibles en
aquest àmbit i els informes tant de l’OTAAAB com els Serveis Territorials de la Catalunya Central emesos en
relació a l’avanç de Pla.
Tot i la manca de cursos permanents d’aigua, la presència d’alguns amfibis com els gripaus comuns (Bufo
bufo) i corredors (B. calamita) ve lligada a les basses temporals que es formen en els períodes de pluges
primaverals; així com, a la presència de basses de reg que serveixen com a punt de reunió en el període
reproductiu, basses que poden acollir igualment la presència de reinetes (Hyla meridionalis) i gripau
d’esperons (Pelobates cultripes).
En l’àmbit de la modificació puntual es localitza una petita bassa artificial formada per un clot del terreny que
podria ser emprada en la reproducció de la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau corredor (B.
calamita). L’informe emès pel Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), amb data de
31 de gener de 2019, constata que la salamandra necessita per a la seva reproducció basses estables d’una
certa fondària, que no es corresponen amb les característiques de la bassa existent en l’àmbit de la MP.
Aquests espais antics agrícoles de secà, envoltats de marges amb murs de pedra, bardisses i matollars si que
mantenen poblaments significatius de rèptils principalment de sargantana ibèrica (Podarcis hispanica),
llangardaix ocelꞏlat (Lacerta lepida) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).
Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com les caderneres
(Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el gafarró (Serinus serinus), els rossinyols (Luscinia

2.3. MEDI SOCIO-ECONÒMIC
2.3.1.

Població

El municipi de Masquefa abasta un territori de 17,12 km² amb un població de 8.514 habitants (Any 2017).
El principal sector d’activitat tradicional a la comarca és l’agricultura, basada principalment en els cultius de
vinya i altres cultius de secà, amb una part important de l’activitat econòmica dedicada a la indústria que es
reparteix en els diferents sectors industrials del municipi, en les darreres dècades l’abandonament progressiu
de l’activitat agrícola ha anat lligada al desenvolupament del sector serveis que actualment ocupa pràcticament
el 50% de l’activitat econòmica.
2.3.2.

Patrimoni Històric-Artístic i Arqueològic

L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya inclou 16 elements catalogats que no es troben inclosos
en l’àmbit de la modificació puntual. En l’entorn de recent urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo s’inclou
l’element del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya de la Masia com a obra popular de Masia Catalana dels
segles XVI-XIX amb bon estat de conservació.
Igualment Masquefa inclou 7 elements inscrits en l’inventari Arqueològic, cap dels quals es situa en l’àmbit de
la modificació puntual. A l’est de l’àmbit de la Modificació puntual, ja en el terme de Sant Llorenç d’Hortons es
localitzen el jaciment paleontològic de la Pedrera i els jaciments arqueològics a prop de la fàbrica Expert i dels
camps de Can Esteve.
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2.3.3.

Paisatge

L’àmbit de la MP s’inclou en la Unitat de Paisatge 27. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de Paisatge de les
Comarques Centrals i que té continuïtat a través dels municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons en la Unitat de
Paisatge 04. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
L’entorn de la modificació puntual es situa en els espais on predomina el paisatge agrícola de secà
principalment de vinya, es tracta d’espais oberts amplis amb pendents suaument ondulats que es veu vertebrat
per la presència de la xarxa hidrogràfica amb relleus molt més abruptes on predominen les cobertes forestals.
Aquest entorn agrícola s’ha vist envoltat d’un desenvolupament de sectors industrials, amb la presència del
polígon industrial situat al sudest de l’àmbit en el terme de Sant Llorenç d’Hortons, i el desenvolupament recent
del sector Clot del Xarelꞏlo just a l’oest de l’àmbit.
2.4. RISCOS AMBIENTALS
Risc de contaminació d’aqüífers protegits
L’àmbit de l’actuació no s’inclou en cap zona d’aqüífer protegit.
Risc d’incendis
L’àmbit de la modificació no s’inclou en cap perímetre de protecció prioritària contra incendis.
Segons el Mapa de Risc Estàtic d’incendis forestals, els terrenys objecte de la modificació mantenen un risc
baix.
Riscos geològics
D’acord amb l’“Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Masquefa” d’abril 2014, elaborat per l’ICGC,
l’entorn del torrent de Ca l’Esteve en la zona de la MP presenta una perillositat baixa a mitjana pel que fa a
moviments de vessant i en recomana la realització d’estudis previs a les noves actuacions per tal d’analitzar
l’estabilitat del terreny.
En
base
al
Mapa
de
Protecció
Civil
de
Catalunya
(https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.71215,1.82258,3z) la modificació puntual es troba sotmesa a
diferents riscs:
–

Riscs Naturals:

a) Risc Incendis Forestals:
El municipi de Masquefa està catalogat com a zona de risc alt d’incendis forestals d’acord amb el
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, amb
una vulnerabilitat mitja.
b) Risc Sísmic:
El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VI, sense
superació del llindar de dany sísmic.
–

Riscos tecnològics:

a) Risc de transport de mercaderies perilloses:
El municipi de Masquefa presenta un nivell de perill mig per al risc de transport de mercaderies
perilloses per la xarxa viària en el tram de la B-224 que travessa el municipi.
–

Riscos en el transport:
El municipi de Masquefa té la línia de Ferrocarril Barcelona – Igualada que inclou tres estacions al
municipi i la presència de tres túnels, totes elles allunyades de l’àmbit de la modificació puntual.
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3. OBJECTIUS I MESURES PREVISTES EN ALTRES PLANS I PROGRAMES D’APLICACIÓ
3.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS (PTPCC)
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de
les Comarques Centrals. L’acord de Govern i la normativa del Pla foren publicats en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d’octubre de 2008. El PTPCC comprèn les comarques de l’Anoia,
el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
Masquefa s’inclou dins de l’àmbit supramunicipal dels Hostalets de Pierola, Piera i Masquefa, on és possible la
implantació d’una àrea d’activitat econòmica d’interès i d’iniciativa plurimunicipal.
Pel que fa als espais oberts, dins el municipi de Masquefa es qualifica sòl de protecció especial de valor
natural de connexió, que es localitza entorn els principals cursos d’aigua i barrancs del sector sud-est del
municipi (Torrent de Can Bonastre, Torrent de Can Torres, Torrent de la Pedrosa, Torrent de Ca l’Esteve, etc.).
També hi ha sòl de protecció territorial (d’interès agrari i/o paisatgístic), principalment al sector nord del terme,
on es localitzen vinyes i pinedes.

El contingut temàtic dels plans territorial parcials, els quals s’articulen en base a tres eixos: sistema d’espais
oberts, sistema d’assentaments i sistema de mobilitat, és similar al del Pla territorial general:
 La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal.
 L’assenyalament dels espais d’interès natural.
 La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les
seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
 L’emplaçament d’infraestructures.
 Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històrico-artístic.
 Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.
 Les determinacions per a la planificació urbanística.
Incorpora els següents objectius ambientals jerarquitzats per ordre de prioritats.

En vermell nou
traçat
xarxa
viària

Figura 4. Categories del sòl al sistema d’espais oberts. Font: PTPCC.
L’àmbit de la modificació puntual s’inclou en el sòl de protecció preventiva i incorpora la previsió del nou traçat
per a un futur vial que ha d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249.

El PTPCC defineix diferents sistemes urbans existents a l’àmbit territorial de les comarques centrals, entre els
quals es troba el sistema dels Hostalets de Pierola-Piera-Masquefa.
Pel que fa als assentaments en el municipi de Masquefa es defineix una estratègia de creixement moderat,
s’estableix per aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i
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4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER LA REDACCIÓ DE LA MP
4.1. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
4.1.1.

4.1.2.

Ocupació i ordenació del sòl

Objectius ambientals

Criteri ambientals

Garantir el manteniment de
l’estructura
territorial,
paisatgística i funcional del sòl
no urbanitzable, així com la
protecció dels espais i elements
de valor singular.
Racionalitzar el consum i
ús del sòl d’acord amb
models urbanístics
eficients i atenent als
condicionants ambientals
existents.

Evitar
les
expansions
innecessàries i situar-se sobre
espais
adequats
d’interès
natural baix
Establir la zonificació i els usos
del sector potenciant la seva
plurifuncionalitat i autonomia
integrant l’ordenació en la
planificació municipal d’usos i
mobilitat.

Mesura concreta de la MP
Crear una nova peça de sòl industrial
d’acord a les necessitats de creixement
d’activitats
industrials
i
logístiques
existents, tot unificant en un gran conjunt
industrial, diferents sectors industrials
adjacents.
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar
l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb
el torrent de Ca l’Esteve com a espai de
valor natural qualificat com a sòl de
protecció especial.
El nou sector aprofita la vialitat del sector
veí per formalitzar l’accés al nou àmbit
sense necessitat de crear nous carrers, tot
millorant també l’accés a d’altres activitats
autoritzades en sòl no urbanitzable
situades en l’entorn.

Medi atmosfèric

Objectius ambientals

Criteri ambientals
Minimitzar les necessitats
d’enllumenat exterior (públic o
privat) i evitar-ne els fluxos a
l’hemisferi superior

Estructurar i situar les
actuacions de forma que
no generin soroll no
contaminació lumínica
per sobre dels llindars
establerts per la
normativa vigent

Garantir els nivells sonors
permesos en la legislació vigent

Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà
de presentar un estudi d’impacte acústic
amb el contingut que estableix l’annex 10
de la Llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica

El nou sector incorpora les previsions de
nova vialitat del PTPCC.
El nou sector preveu l’execució d’una nova
rotonda d’accés en la BV-2249, que millori
l’accessibilitat tant al sector previst en la
present MP com al sector existent del Clot
del Xarelꞏlo.

Delimitar les zones de risc per a
la seguretat i el benestar de les
persones (zones inundables,
riscos geològics, d’alt risc
d’incendis forestals, etc.) i
adoptar
les
mesures
adequades, si s’escau, d’acord
amb els estudis que es puguin
desenvolupar al respecte.
Minimitzar els riscos
ambientals
compatibilitzant-los amb
el desenvolupament
urbanístic

Evitar l’ocupació i transformació
d’aquells terrenys amb un
elevat
risc
d’erosió
i/o
d’esllavissades
A fi efecte de minimitzar els
moviments de terres i els
processos d’erosió del sòl,
garantir la màxima adaptació a
la morfologia natural del terreny
de la urbanització i les
edificacions, així com un
tractament
adequat
dels
talussos que es puguin generar
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S’ha de donar compliment als requeriments
relatius a l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant
CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006,
així com a les seves posteriors
modificacions.

La MP incorpora l’estudi d’inundabilitat del
sector, que garanteix l’absència de riscs en
el seu àmbit.
L’àmbit de la modificació puntual evita la
ocupació de les àrees definides de
perillositat baixa i mitjana de moviments de
vessant a nivell de l’informe de l’ICGC.
La MP incorpora la prescripció per als
projectes derivats la realització d’estudi
geològics i geotècnics de detall per
analitzar l’estabilitat dels terrenys.
La modificació puntual preveu l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles,
organitzant-les en diferents nivells per tal
de compensar els volums de moviments de
terres i afavorir la integració topogràfica del
conjunt.

Mesura concreta de la MP
La xarxa d’enllumenat exterior dels
projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret
82/2005, especialment pel que respecte les
zones E3 (Un cop aprovada la modificació i
classificat de sòl urbanitzable).
Sempre que una activitat sigui la causant
de l’alteració de la qualitat acústica fora
dels límits de la seva parcelꞏla, haurà de
prendre les mesures escaients per
minimitzar les seves emissions sonores
(aïllament en les edificacions on es
desenvolupa l’activitat, apantallaments
acústics en l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de mantenir
els objectius de qualitat acústica establerts
per la legislació.

Prevenció i correcció
d’immissions i de fonts
contaminants.

Establir requeriments de
disseny i constructius dels
conductes d’evacuació.

A més d’aplicar els criteris d’estalvi
energètic considerats al CTE, caldrà
valorar la millora de la sostenibilitat global
dels edificis, tenint en compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables
per a obtenir la climatització
(calefacció i/o refrigeració) i l’aigua
calenta sanitària (ACS), millorant
les
prescripcions
d’obligatori
compliment del CTE, en el que
s’especifica la necessitat de cobrir
part de la demanda de l’ACS amb
plaques solars tèrmiques.
 Millora de l’aïllament global de
l’edifici, respecte les prescripcions
establertes al CTE.
 Consideració de l’orientació de la
façana principal de l’edifici, per a
minimitzar
les
necessitats
energètiques de climatització i
fomentar la construcció de façanes
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4.1.3.

Compatibilitzar el
planejament amb el cicle
natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús
d’aquest recurs en el
marc d’un model
territorial globalment
eficient.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial que haurà
de definir els sistemes de tractament de les
aigües pluvials i residuals i el seus
abocaments al medi, tot garantint les no
afeccions a tercers.

Preservar i millorar la qualitat de
l’aigua

Cicle de l’aigua

Objectius ambientals

La modificació puntual preveu conduir les
aigües pluvials cap al nou punt d’inici del
torrent innominat que s’ubicarà aigües avall
de la nova parcelꞏla.

ventilades quan aquestes estan
orientades cap al SW.
Disseny òptim de les obertures de
l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i
addició
de
protectors
solars
(elements
constructius
o
tractaments als vidres), per a
minimitzar
les
necessitats
energètiques, tant per a la millora
de l’eficiència de la climatització
com per minimitzar les necessitats
d’ilꞏluminació artificial.

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP
La
modificació
puntual
preveu
la
determinació que el Pla Parcial haurà de
contenir una estimació de les demandes de
nous consums d’aigua i de generació
d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i
industrials), i incorporar certificats de les
administracions responsables o empreses
concessionàries que garanteixin les
capacitats per al subministrament de les
noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial haurà
d’incloure que en les projectes derivats els
sistemes de retenció de sòlids i
hidrocarburs de les aigües de pluja, que
hauran de ser colꞏlocats previ a
l’abocament al medi.
El sector disposarà de xarxes separatives
d’aigües pluvials i residuals.
El tractament de les parcelꞏles i els espais
lliures privats establirà mesures tècniques
per afavorir la infiltració i drenatge de les
aigües, així com la recollida d’aigües
pluvials de cobertes per a la seva
reutilització en el reg de zones verdes.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial que haurà
d’incloure en cas necessari les reserves
econòmiques per a la millora i implantació
de noves infraestructures que garanteixin el
cobriment de les noves demandes
generades per als consums d’aigua i
generació d’aigües residuals.
Protegir els recursos hídrics i
minimitzar el consum d’aigua
derivat del planejament
Protegir els recursos hídrics i
minimitzar el consum d’aigua
derivat del planejament

Els projectes derivats hauran de garantir
l’eficiència i millora dels sistemes
d’abastament i consum d’aigua.
Els projectes derivats de nous edificis i
construccions hauran d’incorporar sistemes
d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de
la Diputació de Barcelona.
Les activitats que requereixin elevades
necessitats d’abastament d’aigua, hauran
de justificar els seus consums a l’hora
d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (PACA).
En aquesta justificació, cal determinar l’ús
d’aigua pluvial o regenerada apte per als
usos que es determinin, segons la
normativa aplicable
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4.1.4.

agrícoles de l’entorn.

Biodiversitat

Objectius ambientals

Criteris ambientals

Preservar la xarxa d’Espais
Naturals i millorar-ne la
continuïtat i connectivitat.

Conservar la biodiversitat
territorial i assegurar-ne
un ús sostenible.

Garantir la continuïtat del mosaic
agroforestal.
Evitar la transformació dels
espais de major interès, i en
particular dels hàbitats d’interès
comunitari.
Evitar les pertorbacions
antròpiques sobre els espais de
caça i alimentació de l’àliga
cuabarrada.

Mesura concreta de la MP
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar
l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb
el torrent de Ca l’Esteve com a espai de
valor natural i ocupat per zones de pinedes
mediterrànies corresponents a hàbitats
d’interès comunitari.
La modificació puntual preserva l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve com a espais
d’interès natural i eix de connectivitat tot
establint una franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del torrent, com a
espai de transició entre les activitats
industrials i els espais de valor natural.
La MP preveu la minimització de les
afeccions sobre la vegetació natural
existents de les zones qualificades d’espais
lliures, i en qualsevol cas en cas de resultar
afectades la restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals de les zones
verdes amb espècies autòctones.
La Mp preveu la restauració dels talussos
generats en l’àmbit de la parcelꞏla privada
amb vegetació pròpia de les comunitats
naturals de les pinedes mediterrànies.

Integració visual de l’edificació

4.1.6.

Patrimoni cultural

Objectius ambientals
Preservar el patrimoni
preexistent

4.1.7.

Establir la zonificació
preservant el patrimoni
històric, arquitectònic i
arqueològic.

Objectius ambientals

Criteri ambientals

Criteri ambientals

Adaptació topogràfica
Integrar el paisatge en el
procés de planejament
urbanístic i garantir-ne la
qualitat.

Mesura concreta de la MP
La modificació puntual preveu, tot i les
dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per tal de compensar els
volums de moviments de terres i afavorir la
integració topogràfica del conjunt
La modificació puntual preveu la formació
d’una gran zona industrial, envoltada de
sectors industrials ja consolidats.

Conservar i millorar la qualitat del
paisatge

La modificació
d’espais lliures
que permetin
industrial i la

puntual preveu una franja
que envolten les parcelꞏles
la integració del conjunt
transició vers els espais

Mesura concreta de la MP
La modificació puntual no afecta elements
d’interès patrimonial.

Mesura concreta de la MP

Contribuir a la reducció i
minimització de les
emissions causants del
canvi climàtic.

La modificació puntual preveu el foment de les
energies netes i reducció de l’ús d’energies no
renovables.

S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi
energètic establerts al Codi Tècnic de
l’Edificació, aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les seves
posteriors modificacions.

Valorar la millora de la sostenibilitat
global de les noves edificacions:
- Adhesió a xarxes de distribució de
calor/fred.
- Enjardinament de cobertes.
- Disseny òptim d’obertures i proteccions

Facilitar els desplaçaments
amb modes de transport no
motoritzats per evitar
l’emissió de gasos
contaminants associats als
vehicles de motor

El planejament derivat d’acord amb les
propostes de l’EAMG haurà de preveure:

Adaptació
i
acabament
de
la
infraestructura de parada d'autobús a
l'entrada del polígon industrial del Clot
del Xarel·lo

Ubicació en el sector de 64 punts
d'aparcament per a bicicleta.

Ubicació de 52 places d'aparcament a
l'interior del sector, de les quals una
part (mínim 1 per parcel·la) haurà de
tenir accés a recàrrega elèctrica.

Paisatge

Objectius ambientals
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Criteri ambientals

Canvi climàtic

La MP preveu la prescripció per al
planejament derivat, conforme s’haurà de
reproduir en la zona verda del sector una
bassa temporal de característiques similars
a l’existent.

4.1.5.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial que haurà
d’establir normativament les condicions
d’integració paisatgística de l’edificació en el
terreny:

Alçada

Ocupació màxima de la parcelꞏla

Separació mínimes.

Adaptació topogràfica.

Reduir el canvi climàtic
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4.1.8.

9.- Estructurar i situar les actuacions de forma que generin soroll ni contaminació lumínica per sobre dels
llindars establerts per la normativa aplicable.

Residus
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP

Fomentar el reciclatge i
la reutilització dels
residus urbans i facilitar
la disponibilitat
d’instalꞏlacions
adequades per al seu
tractament i dipòsit.

Implantar l’equipament i els
sistemes de disseny urbà
adients per a la reutilització i
la recollida selectiva dels
residus.

Els projectes derivats hauran de gestionar
els residus d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la normativa vigent en
matèria de residus, destacant el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
residus, el Decret legislatiu 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció.

Ordenar el
desenvolupament de
l’activitat constructiva
amb l’objectiu de
minimitzar els impactes
associats als materials
utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització
i el reciclatge.

Evitar la utilització de
materials amb forts impactes
ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment
perillosos per a la salut.

Aplicació en els projectes derivats del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim
les disposicions del Decret 21/2006 pel qual
es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir
aquesta regulació.

10.- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva, amb l’objectiu de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
11.- Preservar el patrimoni preexistent.

4.2. JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ADOPTATS I INDICADORS AMBIENTALS
Es recull a continuació la jerarquització dels objectius ambientals adoptats en base a la seva prioritat i es fixen
els indicadors ambientals de seguiment.
1.- Racionalitzar el consum i ús del sòl, d’acord amb models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.
2.- Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un ús sostenible.
Indicadors:
o Superfície de terrenys ocupats per hàbitats d’interès comunitari
3.- Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el
marc d’un model territorial globalment eficient.
4.- Minimitzar els riscos ambientals compatibilitzant-los amb el desenvolupament urbanístic.
Indicadors:
o % de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% o inclosos en zones inundables o de risc
5.- Reduir el canvi climàtic.
6.- Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
7.- Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants.
8.- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instalꞏlacions
adequades per al seu tractament i dipòsit.
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5. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
L’estudi d’alternatives incorpora els plantejaments derivats del propi procés d’avaluació ambiental, establint
alternatives d’ubicació i d’ordenació.
5.1. ALTERNATIVES CONSIDERADES
L’estudi contempla 5 alternatives de desenvolupament del sector:
-

Alternativa 0 com a manteniment de les condicions actuals del sector i el planejament vigent.

-

Alternativa 1 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els
terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249.
L’ordenació prevista d’aquesta alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’Avanç de Pla de la
MP. Es tracta d’una alternativa d’ordenació respecte l’alternativa 0.

-

Alternativa 2 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics, en els
terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249.
L’ordenació prevista d’aquesta alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’aprovació inicial
que inclou els ajusts de l’àmbit i de l’ordenació d’acord amb el Document de referència i els informes
sectorials rebuts de l’Avanç de Pla de la MP. Es tracta d’una alternativa d’ordenació respecte
l’alternativa 1.

-

Alternativa 3 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Can
Bonastre 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics. Es tracta
d’una alternativa d’ubicació respecte les alternatives 0,1 i 2.

-

Alternativa 4 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els
terrenys situats al sud del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al sud de la BV-2249. Es
tracta d’una alternativa d’ubicació respecte les alternatives 0,1,2 i 3.

Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
La MP P.G.O. preveu en la seva ordenació les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la
BV-2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i ecològic
al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament industrial amb la
creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu de la BV-2249, i
garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de les parcelꞏles i
establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta transició entre els
espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
El desenvolupament d’aquesta ordenació permet minimitzar les necessitats de nova vialitat, amb l’accés a les
parcelꞏles a través del carrer Alemanya i alhora millorar l’accés des d’aquest punt a les activitats ja existents en
sòl no urbanitzable.

5.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL D’ALTERNATIVES
Alternativa 0. No desenvolupament de la modificació puntal del P.G.O. de Masquefa
L’àmbit de la present Modificació Puntual es troba classificat com a sòl no urbanitzable amb clau 19b. Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola, i clau 19 a. Sòl no urbanitzable d’interès ecològic, d’acord al 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 CTU de
Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Aquesta alternativa suposa mantenir les condicions actuals dels terrenys com a espais agrícoles de secà amb
marges i claps de pinedes en zones de talussos i marges de torrents.

Figura 5.Ordenació proposada Alternativa 1.

Aquesta alternativa no permet donar compliment a les propostes del PTPCC que preveu un nou eix viari que
uneix Masquefa amb la BV-2249.

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

El POUM de Masquefa en tramitació ja preveu la classificació d’aquests terrenys com a nou sòl urbanitzable
delimitat (SUD).

Alternativa 2

Alternativa 1
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del PG.O. de Masquefa per
tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo 2 de
129.700 m².
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Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa per
tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo 2 de
115.870 m².
En relació a l’alternativa 1 s’han modificat els límits de l’àmbit, que d’una banda s’han ajustat al terme
municipal de Masquefa i de l’altre s’han exclòs els terrenys al voltant de la desembocadura del torrent
innominat en el torrent de Ca l’Esteve que estan catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

Els criteris de l’ordenació són els mateixos de l’alternativa 1, en tant que permet establir un nucli industrial
adjacent a l’existent del clot del Xarelꞏlo i altres sector existents de Sant Llorenç d’Hortons, tot preservant els
espais de valor natural al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i establint una franja perimetral de zones verdes
per facilitar la integració del sector i la transició cap els espais agrícoles i forestals de l’entorn.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els espais
qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració d’aquests
talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de pinedes
mediterrànies.
La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través del
carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un millor
tractament vegetal d’aquests paraments.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del nou
sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
Aquesta alternativa permet millorar, respecte l’alternativa 1, l’accessibilitat de la parcelꞏla d’equipaments que
es produirà al igual que les parcelꞏles d’aprofitament privat a través del carrer Alemanya, minimitzant així els
moviments directes des de la carretera BV-2249 i la necessitat de canalitzar el torrent existent paralꞏlel a la
carretera per accedir-hi a la parcelꞏla.
Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.

Alternativa 3
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament d’una modificació puntual del PG.O. de Masquefa per tal
d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit de Can Bonastre 2 de
152.597 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial de Can Bonastre igualment format per una gran parcelꞏla
industrial, de forma que integraria una gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de la
xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de vessant amb pendents entorn al 8-10
% en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la integració
paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del sector Can
Bonastre.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials d’El Maset, la proposta d’ordenació preveu l’establiment de zones
verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i de zones de transició d’una
banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl no
urbanitzable.

Figura 6.Ordenació proposada Alternativa 2.

Figura 7.Ordenació proposada Alternativa 3.
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Alternativa 4
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament d’una modificació puntual del PG.O. de Masquefa per tal
d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit delimitat al sud de la BV2249 de 160.000 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP puntual es situa adjacent al sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, de forma que integraria una
gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de la
xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de replà amb pendents entorn al 8-10 %
en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la integració
paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del sector Clot
del Xarelꞏlo. Visualment en situar-se en aquesta posició de replà culminant, manté una visibilitat superior
(veure plànol 6. Conca visual), superior a les anteriors alternatives.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials el Grandet en la marge oest, la proposta d’ordenació preveu
l’establiment de zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i zones
de transició d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir
una correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl
no urbanitzable.
Aquesta alternativa s’estén de manera paralꞏlela a la BV-2249 que s’afegirà als sectors ja existents del
municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, el que pot suposar un cert efecte barrera al llarg d’aquesta
infraestructura viària, en contra de les previsions del PTRMB que defineix aquest espai com a corredor
biològic.
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5.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Objectiu
ambiental
determinat

Criteris
adoptats

Alternativa 1
ambientals Indicadors ambientals

Racionalitzar
el
consum de sòl

Nou sector de sòl industrial i
logístic adjacent al sector
existent de Clot del Xarelꞏlo

Conservar
biodiversitat
territorial
assegurar-ne
ús sostenible

La
modificació
puntual
preserva l’entorn del torrent
de Ca l’Esteve com a espais
d’interès natural i eix de
connectivitat tot establint una
franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del
torrent, com a espai de
transició entre les activitats
industrials i els espais de valor
natural.

la
i
un

Superfície
129.700 m²

transformada:

Sup. d’HIC afectada = 2.262
m²
en
l’entorn
de
la
desembocadura del torrent
innominat amb el torrent de
Ca l’Esteve.

Criteris
adoptats

Alternativa 2
ambientals Indicadors ambientals

Nou sector de sòl industrial i
logístic adjacent al sector
existent de Clot del Xarelꞏlo
L’àmbit de la MP s’ha ajustat
per evitar l’ocupació dels
espais al voltant de la
desembocadura del torrent
innominat amb el torrent de
Ca l’Esteve com a espai de
valor natural i ocupat per
zones
de
pinedes
mediterrànies corresponents a
hàbitats d’interès comunitari.

Superfície
115.870 m²

transformada:

Alternativa 3
ambientals Indicadors ambientals

Nou sector de sòl industrial i
logístic adjacent al sector
existent de Can Bonastre
Àmbit de la modificació sobre
terrenys agrícoles de secà,
sense
afectar
hàbitats
d’interès comunitari.

Sup. d’HIC afectada = 0 m²

Superfície
152.597 m²

transformada:

Sup. d’HIC afectada = 0 m²

La modificació puntual preveu
la
minimització
de
les
afeccions sobre la vegetació
natural existents de les zones
qualificades d’espais lliures, i
en qualsevol cas en cas de
resultar
afectades
la
restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals
de les zones verdes amb
espècies autòctones.

La
modificació
puntual
preserva l’entorn del torrent
de Ca l’Esteve com a espais
d’interès natural i eix de
connectivitat tot establint una
franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del
torrent, com a espai de
transició entre les activitats
industrials i els espais de valor
natural.

La modificació puntual preveu
la
minimització
de
les
afeccions sobre la vegetació
natural existents de les zones
qualificades d’espais lliures, i
en qualsevol cas en cas de
resultar
afectades
la
restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals
de les zones verdes amb
espècies autòctones.

Criteris
adoptats

Criteris
adoptats

Alternativa 4
ambientals Indicadors ambientals

Nou sector de sòl industrial i
logístic adjacent al sector
existent de Clot del Xarelꞏlo

Superfície
160.000 m²

Àmbit de la modificació sobre
terrenys agrícoles de secà,
sense
afectar
hàbitats
d’interès comunitari.

Sup. d’HIC afectada = 0 m²

transformada:

La modificació puntual preveu
la
minimització
de
les
afeccions sobre la vegetació
natural existents de les zones
qualificades d’espais lliures, i
en qualsevol cas en cas de
resultar
afectades
la
restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals
de les zones verdes amb
espècies autòctones.

La modificació puntual preveu
la
minimització
de
les
afeccions sobre la vegetació
natural existents de les zones
qualificades d’espais lliures, i
en qualsevol cas en cas de
resultar
afectades
la
restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals
de les zones verdes amb
espècies autòctones.
La MP preveu la prescripció
per al planejament derivat,
conforme s’haurà de reproduir
en la zona verda del sector
una bassa temporal de
característiques similars a
l’existent.

Compatibilitzar el
planejament amb
el cicle natural de
l’aigua

La ordenació preveu conduir
les aigües de les noves
parcelꞏles en l’extrem inferior
de les mateixes on es situarà
el nou punt d’inici del torrent
innominat.

Consum d’aigua
166.200 l/dia

previst

=

+ 5,54 ha industrial x 150 hab
eq/ha x 200 l /hab.eq

La ordenació preveu conduir
les aigües de les noves
parcelꞏles en l’extrem inferior
de les mateixes on es situarà
el nou punt d’inici del torrent
innominat.

El sector disposarà de xarxes
separatives d’aigües pluvials i
residuals.

El sector disposarà de xarxes
separatives d’aigües pluvials i
residuals.

El tractament de les parcelꞏles
i els espais lliures privats
establirà mesures tècniques
per afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües, així

El tractament de les parcelꞏles
i els espais lliures privats
establirà mesures tècniques
per afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües, així

Consum d’aigua
166.200 l/dia

previst

=

+ 5,54 ha industrial x 150 hab
eq/ha x 200 l /hab.eq

No s’afecten elements de la
xarxa de drenatge superficial

Consum d’aigua
224.400 l/dia

El sector disposarà de xarxes
separatives d’aigües pluvials i
residuals.

+ 7,48 ha industrial x 150 hab
eq/ha x 200 l /hab.eq

previst

=

No s’afecten elements de la
xarxa de drenatge superficial

Consum d’aigua
216.000 l/dia

previst

=

+ 7,2 ha industrial x 150 hab
eq/ha x 200 l /hab.eq

El tractament de les parcelꞏles
i els espais lliures privats
establirà mesures tècniques
per afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües, així
com la recollida d’aigües
pluvials de cobertes per a la
seva reutilització en el reg de
zones verdes.
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com la recollida d’aigües
pluvials de cobertes per a la
seva reutilització en el reg de
zones verdes.
La modificació puntual preveu,
tot i les dimensions de les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica de les rasants de
les parcelꞏles en diferents
nivells per tal de compensar
els volums de moviments de
terres i afavorir la integració
topogràfica del conjunt.

com la recollida d’aigües
pluvials de cobertes per a la
seva reutilització en el reg de
zones verdes.
8.417 m² de sòls amb
pendents superiors al 20 % =
6,50 % de l’àmbit

canvi

Prevenir
i
correcció
d’immissions i de
fonts
contaminants.
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La modificació puntual preveu,
tot i les dimensions de les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica de les rasants de
les parcelꞏles en diferents
nivells per tal de compensar
els volums de moviments de
terres i afavorir la integració
topogràfica del conjunt.

1.123 m² de sòls amb
pendents superiors al 20 % =
0,74 % de l’àmbit

1715 Tones de CO2/any
equivalent generades, calculat
en base a l’eina de càlcul de
les emissions associades als
POUM

La modificació puntual preveu
el foment de les energies
netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació,
aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

2025 Tones de CO2/any
equivalent generades, calculat
en base a l’eina de càlcul de
les emissions associades als
POUM

La modificació puntual preveu,
tot i les dimensions de les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica de les rasants de
les parcelꞏles en diferents
nivells per tal de compensar
els volums de moviments de
terres i afavorir la integració
topogràfica del conjunt.

1.350 m² de sòls amb
pendents superiors al 20 % =
0,84 % de l’àmbit

L’àmbit de la modificació
puntual evita la ocupació de
les
àrees
definides
de
perillositat baixa i mitjana de
moviments de vessant a nivell
de l’informe de l’ICGC.
La modificació puntual preveu
el foment de les energies
netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació,
aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

La Mp incorpora l’EAMG
1715 Tones de CO2/any
equivalent generades, calculat
en base a l’eina de càlcul de
les emissions associades als
Planejament derivat

La modificació puntual preveu
la formació d’una gran zona
industrial,
envoltada
de
sectors
industrials
ja
consolidats.
Integrar
el
paisatge en el
procés
de
planejament
urbanístic

6.805 m² de sòls amb
pendents superiors al 20 % =
5,92 % de l’àmbit

La MP incorpora la prescripció
per als projectes derivats la
realització d’estudi geològics i
geotècnics de detall per
analitzar
l’estabilitat
dels
terrenys.

Minimitzar
els
riscos ambientals

Reduir el
climàtic

Realització
d’estudis
d’inundabilitat del sector.

La modificació puntual preveu
una franja d’espais lliures que
envolten les parcelꞏles que
permetin la integració del
conjunt industrial i la transició
vers els espais agrícoles de
l’entorn.

La modificació puntual preveu
el foment de les energies
netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació,
aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.
La modificació puntual preveu
la formació d’una gran zona
industrial,
envoltada
de
sectors
industrials
ja
consolidats.

Conca visual de l’àmbit de la
modificació. Veure Annex 1.
EIIP

La modificació puntual preveu
una franja d’espais lliures que
envolten les parcelꞏles que
permetin la integració del
conjunt industrial i la transició
vers els espais agrícoles de
l’entorn.

La modificació puntual preveu
la formació d’una gran zona
industrial, adjacent al sector
existent de Can Bonastre en
les proximitats del sector
residencial del Maset.
Conca visual de l’àmbit de la
modificació. Veure Annex 1.
EIIP

La modificació puntual preveu
una franja d’espais lliures que
envolten les parcelꞏles que
permetin la integració del
conjunt industrial i la transició
vers els espais agrícoles de
l’entorn.

La modificació puntual preveu
el foment de les energies
netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació,
aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

2125 Tones de CO2/any
equivalent generades, calculat
en base a l’eina de càlcul de
les emissions associades als
POUM

La modificació puntual preveu
la formació d’una gran zona
industrial, adjacent al sector
existent de Clot del Xarelꞏlo
en les proximitats del sector
residencial el Grandet.
Conca visual de l’àmbit de la
modificació. Veure Annex 1.
EIIP

Conca visual de l’àmbit de la
modificació. Veure Annex 1.
EIIP

La modificació puntual preveu,
tot i les dimensions de les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica de les rasants de
les parcelꞏles en diferents
nivells per tal de compensar
els volums de moviments de
terres i afavorir la integració
topogràfica del conjunt.

La modificació puntual preveu,
tot i les dimensions de les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica de les rasants de
les parcelꞏles en diferents
nivells per tal de compensar
els volums de moviments de
terres i afavorir la integració
topogràfica del conjunt.

S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en
endavant CTE), aprovat pel
Reial Decret 314/2006, així
com a les seves posteriors
modificacions.

S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en
endavant CTE), aprovat pel
Reial Decret 314/2006, així
com a les seves posteriors
modificacions.

S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en
endavant CTE), aprovat pel
Reial Decret 314/2006, així
com a les seves posteriors
modificacions.

S’ha de donar compliment als
requeriments
relatius
a
l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en
endavant CTE), aprovat pel
Reial Decret 314/2006, així
com a les seves posteriors
modificacions.

A més d’aplicar els criteris
d’estalvi energètic considerats
al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat
global dels edificis.

A més d’aplicar els criteris
d’estalvi energètic considerats
al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat
global dels edificis.

A més d’aplicar els criteris
d’estalvi energètic considerats
al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat
global dels edificis.

A més d’aplicar els criteris
d’estalvi energètic considerats
al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat
global dels edificis.
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Fomentar
reciclatge

el

Estructurar i situar
les actuacions de
forma que no
generin soroll ni
contaminació
lumínica

Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat
constructiva

Preservar
el
patrimoni existent

Els projectes derivats hauran
de
gestionar els residus
d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa vigent en matèria
de residus, destacant el
Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei
reguladora de residus, el
Decret legislatiu 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de
residus de la construcció
(PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció.

Els projectes derivats hauran
de
gestionar els residus
d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa vigent en matèria
de residus, destacant el
Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei
reguladora de residus, el
Decret legislatiu 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de
residus de la construcció
(PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció.

Els projectes derivats hauran
de
gestionar els residus
d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa vigent en matèria
de residus, destacant el
Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei
reguladora de residus, el
Decret legislatiu 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de
residus de la construcció
(PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció.

Els projectes derivats hauran
de
gestionar els residus
d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa vigent en matèria
de residus, destacant el
Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei
reguladora de residus, el
Decret legislatiu 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de
residus de la construcció
(PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció.

La xarxa d’enllumenat exterior
dels projectes derivats hauran
de preveure el compliment
dels
valors
d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei 6/2001 i el
Decret 82/2005, especialment
pel que respecte les zones E3
(Un
cop
aprovada
la
modificació i classificat de sòl
urbanitzable).

La xarxa d’enllumenat exterior
dels projectes derivats hauran
de preveure el compliment
dels
valors
d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei 6/2001 i el
Decret 82/2005, especialment
pel que respecte les zones E3
(Un
cop
aprovada
la
modificació i classificat de sòl
urbanitzable).

La xarxa d’enllumenat exterior
dels projectes derivats hauran
de preveure el compliment
dels
valors
d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei 6/2001 i el
Decret 82/2005, especialment
pel que respecte les zones E3
(Un
cop
aprovada
la
modificació i classificat de sòl
urbanitzable).

La xarxa d’enllumenat exterior
dels projectes derivats hauran
de preveure el compliment
dels
valors
d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei 6/2001 i el
Decret 82/2005, especialment
pel que respecte les zones E3
(Un
cop
aprovada
la
modificació i classificat de sòl
urbanitzable).

Sempre que una activitat sigui
la causant de l’alteració de la
qualitat acústica fora dels
límits de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les mesures
escaients per minimitzar les
seves emissions sonores
(aïllament en les edificacions
on es desenvolupa l’activitat,
apantallaments acústics en
l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat
de mantenir els objectius de
qualitat acústica establerts per
la legislació.
Per
obtenir
la
llicència
d’activitats,
s’haurà
de
presentar un estudi d’impacte
acústic amb el contingut que
estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del
Decret 21/2006 pel qual es
regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis, per establir
aquesta regulació.
La modificació puntual no
afecta
elements
d’interès
patrimonial.

Persones exposades a nivells
sonors superiors a 65 dB
diürns i 55 dB nocturns=
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) i allunyat
del sectors qualificats de A4
(predomini
residencial)
d’acord al Mapa de Capaciat
Acústica del municipi

Sempre que una activitat sigui
la causant de l’alteració de la
qualitat acústica fora dels
límits de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les mesures
escaients per minimitzar les
seves emissions sonores
(aïllament en les edificacions
on es desenvolupa l’activitat,
apantallaments acústics en
l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat
de mantenir els objectius de
qualitat acústica establerts per
la legislació.
Per
obtenir
la
llicència
d’activitats,
s’haurà
de
presentar un estudi d’impacte
acústic amb el contingut que
estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del
Decret 21/2006 pel qual es
regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis, per establir
aquesta regulació.
La modificació puntual no
afecta
elements
d’interès
patrimonial.

Persones exposades a nivells
sonors superiors a 65 dB
diürns i 55 dB nocturns=
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) i allunyat
del sectors qualificats de A4
(predomini
residencial)
d’acord al Mapa de Capaciat
Acústica del municipi

Sempre que una activitat sigui
la causant de l’alteració de la
qualitat acústica fora dels
límits de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les mesures
escaients per minimitzar les
seves emissions sonores
(aïllament en les edificacions
on es desenvolupa l’activitat,
apantallaments acústics en
l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat
de mantenir els objectius de
qualitat acústica establerts per
la legislació.
Per
obtenir
la
llicència
d’activitats,
s’haurà
de
presentar un estudi d’impacte
acústic amb el contingut que
estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del
Decret 21/2006 pel qual es
regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis, per establir
aquesta regulació.
La modificació puntual no
afecta
elements
d’interès
patrimonial.

Persones exposades a nivells
sonors superiors a 65 dB
diürns i 55 dB nocturns=
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) proper al
sectors qualificats de A4
(predomini residencial) de
Can Maset d’acord al Mapa
de Capaciat Acústica del
municipi

Sempre que una activitat sigui
la causant de l’alteració de la
qualitat acústica fora dels
límits de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les mesures
escaients per minimitzar les
seves emissions sonores
(aïllament en les edificacions
on es desenvolupa l’activitat,
apantallaments acústics en
l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat
de mantenir els objectius de
qualitat acústica establerts per
la legislació.

Persones exposades a nivells
sonors superiors a 65 dB
diürns i 55 dB nocturns=
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) proper al
sectors qualificats de A4
(predomini residencial) de el
Grandet del municipi veï de
Sant Llorenç d’Hortons

Per
obtenir
la
llicència
d’activitats,
s’haurà
de
presentar un estudi d’impacte
acústic amb el contingut que
estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del
Decret 21/2006 pel qual es
regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis, per establir
aquesta regulació.
La modificació puntual no
afecta
elements
d’interès
patrimonial.
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L’alternativa seleccionada és l’alternativa 2, que tot i la transformació de l’espai agrícola actual, permet
compatibilitzar la preservació dels espais de valor natural i ecològic, amb les necessitats de creixement
industrial i el desenvolupament de les infraestructures viàries previstes, tot garantint la creació d’un pol
compacte d’activitat industrial, que satisfaci les demandes de parcelꞏles industrials de mida mitjana i gran, i
una correcta integració i transició d’aquest pol industrial vers els espais agrícoles i naturals que l’envolten.
En relació a l’alternativa 1, la alternativa 2 ha ajustat els límits del seu àmbit per excloure les àrees
catalogades d’interès comunitari i ajustar-se als límits del terme municipal. La ordenació resultant de
l’alternativa 2 també permet, en relació a l’alternativa 1, mantenir la qualificació de espai lliure de cessió de
les parcelꞏles al sud-est de la reserva viària, d’acord amb les indicacions de l’informe urbanístic i territorial
emès en l’any 2011 referent a la MP del PGO a l’àmbit ampliació del Clot del Xarelꞏlo. S’ajusta igualment
la posició de l’equipament públic de forma que es millori l’accés al mateix, que es realitzarà al igual que les
parcelꞏles industrials a través del carrer Alemanya, evitant els accessos directes des de la
carretera BV-2249.
En relació a l’alternativa 3, la alternativa 2 suposa una transformació de menor envergadura que es situa
en un àmbit més allunyat dels sectors residencials, de forma que d’acord amb les propostes d’implantació
de les parcelꞏles i l’establiment de les zones verdes perimetrals permetrà una bona integració paisatgística
en el conjunt industrial de la zona, i una menor visibilitat des del principals sectors residencials, inclòs el
nucli de Masquefa. La posició del sector Clot del Xarelꞏlo 2, més enclotada en el terreny, respecte la
posició del sector Can Bonastre 2, en un àrea molt més oberta, fa la visibilitat de l’alternativa 2 sigui menor
facilitant una bona integració paisatgística del sector. En conjunt el nucli industrial que es crearà amb el
desenvolupament de l’alternativa 2 permet establir un pol industrial més compacte amb els sectors
existents del Clot del Xarelꞏlo i el Torrentfondo, mentre l’alternativa 3, tot i que també crearia un pol
industrial conjuntament amb el sector existent de Can Bonastre, es manté com un sector industrial més
aïllat en la trama agrícola.
En relació a l’alternativa 4, la alternativa 2 suposa una transformació de menor envergadura que es situa
en un àmbit més allunyat dels sectors residencials, de forma que d’acord amb les propostes d’implantació
de les parcelꞏles i l’establiment de les zones verdes perimetrals permetrà una bona integració paisatgística
en el conjunt industrial de la zona, i una menor visibilitat des del principals sectors residencials, inclòs el
nucli de Masquefa. La posició del sector Clot del Xarelꞏlo 2, més enclotada en el terreny, respecte la
posició del sector previst en l’alternativa 4, en un àrea molt més oberta de replà culminant, fa la visibilitat
de l’alternativa 2 sigui menor facilitant una bona integració paisatgística del sector
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6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
6.1. PLANEJAMENT VIGENT
El marc urbanístic que serveix de referència per desenvolupar la modificació puntual és el vigent Pla general
d’ordenació urbana (PGOU) de Masquefa.
Les determinacions sota les que es redacta el present document són les següents:
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 la modificació puntual estan classificats de sòl no urbanitzable: amb la clau 19b Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola i clau 19 a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.
Planejament urbanístic en tramitació
La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
6.2. PLANEJAMENT PROPOSAT
La modificació puntual preveu la delimitació d’una nova peça de sòl urbanitzable delimitat destinada a usos
industrials i logístics, al costat del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo”. Està situat al nord de la carretera BV2249, a l’est del carrer d’Alemanya i al sud del torrent de Ca l’Esteve. Se’n fixen les condicions per al seu
desenvolupament mitjançant la definició de la fitxa de la normativa urbanística del PPU “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
6.3. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
6.3.1.

Objectius de la Modificació Puntual

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre
costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a ponent
dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:


Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.



Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

6.3.2.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha de dotar
al municipi de nou sòl per a la implantació d’activitats que requereixen de parcelꞏles mitjanes (més de 5.000m²)
i grans (més de 20.000 m²).
6.3.3.

Descripció de la Modificació Puntual

A la documentació gràfica de la MP presenta una proposta d’ordenació que s’inclou com a plànols no
normatius, que s’hauran de concretar en el desenvolupament de la Modificació Puntual. La proposta és la
següent:
Sistema viari
A partir de la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo s’estructura una rotonda que permet l’accés rodat al
nou sector. L’accés des d’aquest punt permet d’una banda minimitzar la vialitat del nou sector, i de l’altre,
millorar l’accés rodat per a les activitats existents en sòl no urbanitzable.
El nou sector incorpora la creació d’una nova rotonda en la BV-2249 amb el carrer Alemanya per tal de millorar
l’accessibilitat tant del nou sector, com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
El nou sector incorpora la reserva de terrenys per a la traça del futur vial previst en el PTPCC i també per a la
futura ampliació de la carretera BV-2249.
Sistema d’espais lliures
S’ha establert una àmplia franja d’espais lliures que envolta les noves parcelꞏles d’activitat industrial per tal de
permetre la correcta integració del nou sector i transició cap els espais de sòl no urbanitzable. Aquesta franja
d’espais lliures inclou, en la banda nord, la franja de separació envers el torrent de Ca l’Esteve com a element
de valor natural i espai de connectivitat.
El sistema d’espais lliure igualment envolta la peça d’equipament prevista.
Es mantenen com a espais lliures els peces de sòl situades al sudest de la reserva viària.
Sistema d’equipaments
L’ordenació proposada concentra el sistema d’equipaments en una peça adossada al carrer Alemanya que li
garanteixen unes bones condicions d’accessibilitat, i envoltat de zones verdes i l’àrea de reserva viaria.
Sòl d’ús privat i edificació
L’ordenació de les parcelꞏles amb aprofitament privat es realitza a partir de la trama viària existent, que és el
carrer d’Alemanya del sector del “Clot del Xarelꞏlo”.
La modificació puntual preveu una única zona industrial i logística.

Descripció de la proposta

La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:


Realitzar petits ajustos a la zonificació del Pla parcial del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per
possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya.



Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície total
d’unes 11,50 Ha.



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera BV2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE ELS
DIFERENTS ASPECTES AMBIENTALS
7.1. TERRITORI
a) Fase de construcció
Tot i que l’ordenació prevista es recolza en la vialitat existent, l’estat actual dels terrenys amb poblament
natural de camps agrícoles naturalitzats i petites zones forestals, fan que la transformació d’usos i els
moviments de terres necessaris per la urbanització i edificació del sector, suposaran un dels principals efectes
del desenvolupament del sector. Les obres pròpies d’urbanització suposen una transformació moderada per el
baix requeriment de nova vialitat que es recolza en la vialitat veïna. Les posteriors obres d’edificació de les
parcelꞏles privades si tenen un major efecte de transformació dels usos donades les característiques de les
parcelꞏles mitjana i gran i la topografia existent.
b) Fase de funcionament
El sector s’integrarà en la zona industrial del sud del municipi conjuntament amb els sectors ja existents del
Clot del Xarelꞏlo i del Torrentfondo del municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, formant un pol compacte de sòl
industrial.
La creació de la nova rotonda d’accés des de la BV-2249, millorarà les condicions d’accessibilitat tant del nou
sector com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
7.2. MEDI ATMOSFÈRIC
a) Fase de construcció
Durant l’execució de les obres és previsible la producció dels següents impactes:
 Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als enderrocs, moviments de terres i el trànsit de
maquinària. Aquest impacte pot produir efectes sobre la població (increment de les dificultats
respiratòries, conjuntivitis i irritacions de les mucoses,...), així com un efecte d’embrutiment del
paisatge veí i lleugeres disminucions dels creixements de la vegetació colindant.
 Augment moderat de les emissions de contaminants (SO2, NO, Pb,...) degut a la utilització de la
maquinària de les obres.
b) Fase de funcionament
Un cop urbanitzat i consolidat el sector s’integrarà en les emissions dels sectors industrials de Masquefa.
7.3. CICLE DE L’AIGUA
a) Fase de construcció
El desenvolupament del sector suposarà la modificació del torrent innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve
que es situa en l’àrea on s’ubicaran les noves parcelꞏles d’ús industrial. Les aigües de les plataformes es
conduiran aigües avall de les parcelꞏles on s’ubicarà el nou punt d’inici del torrent.
La bassa artificial existent desapareixerà per l’ocupació de les noves parcelꞏles, essent substituïda per la
formació d’una nova bassa temporal en la zona verda de la part inferior del sector.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles afeccions dels sòls que puguin afectar
indirectament les aigües a través de:
 Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).
 Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instalꞏlacions i maquinària.
 Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i instalꞏlacions
(hidrocarburs, olis, etc.).
 Contaminació per vessaments de materials transportats.
b) Fase de funcionament
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El nou sector es connectarà a les xarxes de drenatge i sanejament existents, amb xarxes separatives.
Caldrà garantir la suficiència dels recursos disponibles per abastir els nous subministraments d’aigua potable i
garantir el correcte tractament de les aigües residuals del nou sector.
7.4. BIODIVERSITAT
a) Fase de construcció
La transformació d’usos derivats del procés urbanitzador suposarà l’eliminació de zones de conreus
abandonats i zones agrícoles de vinya principalment, afectant claps de poblaments forestals de pinedes
existent i el cordó de vegetació existent en la traça del torrent innominat.
L’ordenació preveu el manteniment d’una franja de zona verda al voltant del torrent de Ca l’Esteve com a
principal espai d’interès natural i ecològic de l’entorn, i establir una franja perimetral de zona verda al voltant de
l’activitat industrial com a espai d’integració de la nova activitat i de transició amb els espais de sòl no
urbanitzable i valor natural. No s’afecten en cap cas els hàbitats catalogats d’interès comunitari.
La realització de moviments de terres per a l’explanació de les noves parcelꞏles comportarà també afeccions
per l’ocupació dels talussos que s’han previst quedaran integrats en l’àmbit de la pròpia parcelꞏla privada. La
MP preveurà la restauració natural d’aquests talussos resultants en parcelꞏla privada.
Els talussos generats per la nova vialitat d’accés a les parcelꞏles si que afectarà la vegetació natural de l’espai
qualificat de zona verda al marge del carrer Alemanya, preveient la restauració plena d’aquestes espais,
La bassa artificial existent com a hàbitat d’amfibis desapareixerà per l’ocupació de les noves parcelꞏles, i es
preveu la seva restitució per una zona nova bassa de característiques similars a executar en la zona verda de
la part inferior del sector. Puntualment doncs s’afectarà la vegetació de les zones verdes per a la creació de la
nova bassa.
b) Fase de funcionament
L’ordenació del sector permet realitzar de forma endreçada la transició entre el nou pol d’activitat industrial que
formarà una peça agrupada al voltant de la BV-2249 i el carrer Alemanya, i els espais agrícoles i naturals que
l’envolten establint unes franges d’espais lliures perimetrals com a espais de transició i matriu connexió entre
els espais.
L’àmbit al sud-est de la reserva viària és mantindrà com a zona verda amb els poblaments naturals de
vegetació agrícola i de marges, com a espai de connectivitat d’acord a les previsions del PTMB.
7.5. PAISATGE
a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del paisatge per:
 Transformació d’usos.
 Ocupació dels terrenys.
 Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge.
 Abocaments accidentals.
 Presència de maquinària d’obres i infraestructures auxiliars.
b) Fase de funcionament
L’ordenació prevista cerca minimitzar l’impacte visual i paisatgístic d’aquesta transformació, establint els
criteris d’adaptació topogràfica i protegint com a zones verdes i les àrees d’elevat pendent i valor natural al
voltant del torrent de Ca l’Esteve.
L’ordenació preveu l’establiment d’una franja perimetral de zona verda al voltant de totes les parcelꞏles
industrials per facilitar la integració paisatgística i la transició cap a els espais agrícoles i naturals.
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7.6. PATRIMONI CULTURAL
No es preveuen afeccions sobre el patrimoni.
7.7. CANVI CLIMÀTIC
a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un increment puntual de les emissions, per la presència de
maquinària pròpia de l’activitat urbanitzadora i constructiva.
b) Fase de funcionament
Les noves activitats previstes s’integraran en les emissions d’aquests sectors industrials.
L’increment dels aprofitaments urbanístics previstos en la Mp pot suposar un increment potencial dels
consums energètics i les emissions de gasos.
Increment de consums energètics
M² sostre
Sòl
industrial
(m² sostre)
Equipaments
Total

51.750

Dotació consum
(usos logístics)
50 W/m²

Consum potencial (kW)
2.588
100
2.688

La Modificació pot suposar un increment dels consums potencials d’energia al voltant dels 2.688 kW. Aquest
increment potencial s’ha de veure notablement reduït per la potenciació de les energies alternatives i
renovables.
La Mp pot suposar un increment de les emissions de 1.715 t CO2/any derivades del desenvolupament del
sector.
7.8. RESIDUS
a) Fase de construcció
La fase de construcció suposarà la generació d’una volumetria de residus derivats de l’activitat constructiva i
urbanitzadora. Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus, per tal de minimitzar
l’impacte de la generació d’aquests.
Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació important de residus de
tipologia diversa:
 Residus del parc de maquinària i els seus envasos; olis, combustibles, recanvis, filtres, pneumàtics,
bateries, ... i els seus envasos.
 Residus de les instalꞏlacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, residus orgànics, ...
 Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ...
 Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ...
b) Fase de funcionament


La generació de residus en fase de funcionament serà la pròpia de l’activitat industrial i logística que
s’hi desenvolupi.
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8. MESURES PER A LA PREVENCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
8.1. TERRITORI
La modificació puntual preveu l’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les parcelꞏles
d’aprofitament privat i la zona d’equipaments, per tal de facilitar la integració territorial de les noves activitats i
la transició cap a els espais agrícoles i naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.

-

La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del nou
sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per accedir a les noves parcelꞏles i equipaments públics, sense
necessitat de crear nous vials. També es millora l’accés a les activitats autoritzades existents en sòl no
urbanitzable situades en l’entorn.
El nou sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
8.2. MEDI ATMOSFÈRIC
La MP preveu l’adopció de les següents mesures:

cobriment de les noves demandes generades per als consums d’aigua i generació d’aigües
residuals.
Determinació per el Pla Parcial que haurà de definir els sistemes de tractament de les aigües
pluvials i residuals i el seus abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.
Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
Determinació per el Pla Parcial que haurà de contenir en la seva normativa que en els espais
lliures d’edificació de les zones d’aprofitament privat industrial, caldrà minimitzar la
impermeabilització del sòl, limitant en la mesura possible de l’activitat, la pavimentació dels
terrens o en el seu defecte afavorint la utilització de paviments permeables que afavoreixin la
infiltració.

b) Fase d’execució de les obres
-

-

Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees d’instalꞏlacions
auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees impermeabilitzades hauran de comptar amb
sistemes de recollida i tractament d’aigües dels equipaments d’obra. En aquest cas, es podran
aprofitar les superfícies existents ja impermeabilitzades.
Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment habilitades o
tallers autoritzats.
L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà a terme en àrees
impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de trencament dels envasos.

a) Fase de projectes
-

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables, així com l’eficiència
energètica de les instalꞏlacions com a base per la minimització de les emissions atmosfèriques.
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels
valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, especialment pel que
respecte les zones E3.

8.4. BIODIVERSITAT
a) Fase de projectes
-

b) Fase d’execució de les obres
-

-

Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de moviments de
terres i explanacions de la vialitat, així com en camins i accessos d’obra. Els regs es realitzaran
mitjançant cisternes i amb la utilització de tensoactius incorporats en l’aigua de reg per
augmentar la seva eficàcia. La freqüència dels regs dependrà de les condicions
climatològiques.
Neteja de camions a la sortida de l’obra.
Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV.

8.3. CICLE DE L’AIGUA
a) Fase de projectes
-

-
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Es modificarà el punt d’inici del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve que es situarà
aigües avall de les plataformes de les noves parcelꞏles. Les aigües pluvials seran reconduïdes
cap a aquest nou punt de capçalera del torrent.
Xarxes separatives de pluvials i residuals,
Determinació per el Pla Parcial que haurà de contenir una estimació de les demandes de nous
consums d’aigua i de generació d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i industrials), i
incorporar certificats de les administracions responsables o empreses concessionàries que
garanteixin les capacitats per al subministrament de les noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.
Determinació per el Pla Parcial que haurà d’incloure en cas necessari les reserves
econòmiques per a la millora i implantació de noves infraestructures que garanteixin el

-

L’ordenació estableix una franja perimetral d’espais lliures al voltant del torrent de Ca l’Esteve
com a principal espai de valor natural i connectiu de l’entorn.
L’ordenació preveu la qualificació d’espais lliures dels terrenys situats al sudest de la reserva
viària com a espai de connectivitat d’acord al previst en el PTMB.
Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització hauran adaptar-se al terreny
minimitzant les necessitats de moviments de terres i l’ocupació dels talussos vers les zones
d’espais lliure i/o sòl no urbanitzable, que en tot cas, hauran de ser restaurats amb les seves
comunitats naturals a l’acabament de les obres.
Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització i edificació hauran de preveure
la restauració plena dels talussos resultants en parcelꞏla privada amb vegetació natural pròpia
de les comunitats de pinedes mediterrànies.
Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització haurà de crear una bassa
temporal en la zona verda de la part inferior del sector.
Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras i el Llistat de
tàxons que es recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) Fase d’execució de les obres
-

Acotar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del
límit d’obra, incloent els accessos necessaris per a l’execució de les obres.
Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopis) àrees ja
urbanitzades del propi àmbit.
Vetllar per la correcta execució de les obres a nivell de prevenció de vessaments, generació de
pols, sorolls, recollida i tractament de residus.
Decapatges i abassegaments de terra vegetal en l’àmbit de les obres, per a la posterior
reutilització en condicionament i restauració de zones verdes i àrees de parcelꞏles no ocupades
per l’edificació.
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8.5. PAISATGE
La modificació puntal preveu l’adopció de les següents mesures:
-

Creació d’un nou sector industrial adjacent al ja existent per crear un pol compacte d’activitat
econòmica.
L’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les parcelꞏles d’aprofitament
privat i la zona d’equipaments per tal de facilitar la integració paisatgística de les noves activitats
i la transició cap els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
Determinació per el Pla Parcial que haurà d’establir normativament les condicions d’integració
paisatgística de l’edificació en el terreny:
a. Alçada
b. Adaptació topogràfica.
c. Ocupació màxima de la parcelꞏla
d. Separació mínimes.

8.6. PATRIMONI CULTURAL
No es preveuen mesures donat que no s’afecten elements del patrimoni cultural.
8.7. CANVI CLIMÀTIC
La modificació puntual preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables.
D’acord amb les propostes de l’EAMG la modificació incorpora la prescripció per al planejament derivat que
haurà de preveure:
-

Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a l'entrada del polígon
industrial del Clot del Xarelꞏlo
Ubicació en el sector de 64 punts d'aparcament per a bicicleta.
Ubicació de 52 places d'aparcament a l'interior del sector, de les quals una part (mínim 1 per
parcelꞏla) haurà de tenir accés a recàrrega elèctrica.

8.8. RESIDUS
La modificació puntual preveu l’adopció de les següents mesures:
Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan encaminades, per ordre
d’importància, en la minimització, valorització i tractament dels residus.
- Compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus. En aquest sentit, s’ha de disposar dels dipòsits adequats per la retirada
dels residus generats per l’obra i, particularment, els destinats a emmagatzemar olis,
combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una
estanquitat del 100%.
- Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, “Resta prohibit, amb caràcter
general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte
que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
- En compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, caldrà incorporar als projectes executius un pla de
gestió de residus de la construcció, d’acord amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i
altres residus de la construcció i en particular la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
La Mp preveu que les activitats industrials hauran de gestionar els residus d’acord amb la legislació vigent,
amb la declaració de residus industrials de cadascuna de les activitats.
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9. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ESTUDI DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS
A continuació es mostra la verificació dels objectius ambientals aplicables:
Objectius ambientals aplicables
Implantació / Adaptació
Model d’ordenació i ocupació del sòl
El model d’ordenació preveu una transició gradual entre el
sòl industrial i el sòl no urbanitzable a través d’una franja
perimetral d’espais lliures.
Racionalitzar el consum i l’ús del sòl d’acord amb els
models urbanístics eficients i atenent als Es millora l’accessibilitat del nou sector i el sector ja existent
condicionants ambientals existents.
del Clot del Xarelꞏlo amb una nova rotonda en la BV-2249
Es minimitzen les superfícies de vial amb l’accés a través de
la vialitat existent del sector veí, i es recullen en l’ordenació
les reserves de vialitat previstes en el planejament superior.
Ambient atmosfèric
Protegir a les persones dels focus contaminants

Es conformarà una gran peça industrial aïllada del nucli urbà
del municipi amb la previsió de mesures d’eficiència de les
noves instalꞏlacions i edificacions d’acord amb la normativa
vigent.

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
contaminants.
Cicle de l’Aigua
Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de Xarxes separatives.
l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc
d’un model territorial globalment eficient.
Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Biodiversitat
Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un La modificació puntual preveu l’establiment d’una xarxa
ús sostenible.
perimetral d’espais lliures al voltant de les activitats
industrials i en especial al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
Restauració de talussos en parcelꞏla privada, i restauració de
talussos en zones verdes.
Creació d’una nova bassa temporal.
Paisatge
L’ordenació ha de permetre consolidar una trama industrial
Garantir la integració paisatgística de la urbanització i compacta i coherent amb els sectors veïns.
l’edificació.
Establiment d’una franja perimetral d’espais lliures per
facilitar la transició dels espais industrials amb els espais
agrícoles i naturals
Patrimoni cultural
Preservar el Patrimoni preexistent
No s’afecten elements del Patrimoni Cultural
Canvi climàtic
Reduir el canvi climàtic
La MP preveu afavorir la implantació de tecnologies
sostenibles i mesures de millora de la mobilitat.
Residus
Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat
constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes Aplicació de la normativa vigent en els projectes derivats.
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
La present modificació puntual és plenament compatible amb el compliment dels objectius ambientals
aplicables.
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10.

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ

Mesura prevista
Territori
Establiment de franja de zona verda perimetral

Metodologia de Seguiment

Lloc d’inspecció

Revisió projecte d’urbanització.
Inspecció final de les obres.

Gabinet

Periodicitat de la inspecció

Responsable del Seguiment

Fase de redacció i tramitació.

Redactors
del
Administracions

projecte

/

Medi Atmosfèric
Obligatorietat d’estar al corrent ITV.
Realització de Recs periòdics.

Lliurament fotocòpia ITV vigent.
Parc de maquinària.
Inspecció ocular. Presència de pols en Àmbit de les obres.
suspensió i/o equips de reg.

Inici de l’obra i amb la incorporació de nova Persona o persones designades per
maquinària.
l’equip tècnic mediambiental.
Periòdicament durant les obres.
Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Cicle de l’aigua
Neteja i manteniment de maquinària.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Àmbit de les obres.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Àmbit de les obres.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Habilitació d’àrees definides.
Parc de maquinària.
Inspecció dels sistemes de retenció i
zones d’acopis de materials.
Àrees d’acopis de materials.

Emmagatzematge de substàncies perilloses.
Biodiversitat i connectivitat
Vetllar per la correcta execució de les obres a
nivell de prevenció de vessaments, generació Inspecció
ocular
de
l’estat
de pols, sorolls, recollida i tractament de desenvolupament de les obres.
residus.
No afecció als HIC
Inspecció
ocular
de
l’estat
desenvolupament de les obres.

Periòdicament durant les obres.

i
i

Restauració de talussos en zones verdes i Incorporació de les restauracions de
parcelꞏles privades
talussos en els projectes d’urbanització /
edificació.
Gabinet / Àmbit de les obres.
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres.
Paisatge
Seguiment visual del desenvolupament Àmbit de les obres.
Garantir la integració paisatgística de l’activitat. de les obres d’urbanització i edificació.
Residus
Seguiment del compliment de la MP i
Incorporació de projectes d’enderrocs i Plans verificació de les volumetries generades.
de Gestió de Residus de la Construcció.
Àmbit de les obres.

Periòdicament durant les obres.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
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11.

SÍNTESI

El present estudi ambiental estratègic de la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 té per objecte, principalment, determinar els possibles efectes derivats del seu desenvolupament i
incorporar la variable ambiental en la planificació del sector.
Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa i ocupen
una superfície total de 115.870 m². L’àmbit de la MP llinda: al sud amb la carretera BV-2249; a l’oest, amb el
carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no urbanitzables i en part
amb sòl industrial de Sant Llorenç d’Hortons.
La major part dels terrenys es troben ocupats per espais agrícoles de vinya, part dels quals es troben erms per
l’abandonament de l’activitat agrícola. En zones de talussos amb fort pendents i marges dels conreus es
desenvolupen claps de pinedes de pi blanc o es regeneren ginestars mediterranis. Al límit nord de l’àmbit
discorre el torrent de Ca l’Esteve amb un relleu pronunciat als marges dels quals es desenvolupen comunitats
de pinedes de pi blanc amb barreja d’alzines. El sector inclou la presència d’un torrent lateral innominat afluent
del torrent de Ca l’Esteve.
La modificació puntual preveu la delimitació d’una nova peça de sòl urbanitzable delimitat destinada a usos
industrials i logístics, al costat del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo”, per tal de crear un gran conjunt
compacte d’activitats industrials que també inclourà les existents del polígon del Torrentfondo en el municipi
veí de Sant Llorenç d’Hortons.
Els criteris plantejats en l’ordenació del nou àmbit són:


Aprofitar la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo per minimitzar la nova xarxa viària del sector.



Recollir en l’ordenació la reserva de terrenys per a la formació d’una futura carretera prevista en el
PTPCC.



Establir una franja perimetral de zones verdes al voltant de les noves parcelꞏles de sòl industrial per
permetre la correcta integració del nou sector i facilitar la transició cap a els espais agrícoles i els
espais naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.

Els principals impactes previstos són la transformació de l’espai agrícola per la urbanització del sector i la
realització de moviments de terres per a l’adaptació de les plataformes d’implantació de les noves parcelꞏles.
El desenvolupament del sector suposarà la canalització del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve.
La modificació puntual preveu com a principals mesures:


L’establiment d’una franja continua d’espais lliures al voltant de les activitats industrials que inclou tot
el marge del torrent de Ca l’Esteve.



Restauració plena de talussos tant de les zones verdes com de les parcelꞏles privades.



L’establiment de criteris d’adaptació topogràfica de les parcelꞏles per la minimització i compensació
dels moviments de terres i l’establiment de mesures per minimitzar la impermeabilització del sòl.



Establiment i afavoriment de mesures d’eficiència energètica i aprofitament i consum de recursos de
les noves instalꞏlacions.

El model previst doncs és plenament compatible amb la preservació dels valors ambientals.

Masquefa, febrer de 2019
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ANNEX 3
ESTUDI D’INUNDABILITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA (Anoia)
MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS

Figura 2. Vistes del torrent innominat

Els terrenys de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”
estan situats al sud del terme municipal i ocupen una superfície de 115.870 m². Limiten al sud amb la
carretera BV-2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en
part amb sòls no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.
Figura 1. Situació de l’àmbit del sector Clot de Xarelꞏlo 2

D’alta banda, el límit sud del sector és travessat pel Torrent Fondo, paralꞏlel a la carretera BV-2249. La seva secció
és també variable. L’estudi de la topografia local aixecada per a la redacció de la modificació puntual revela que
l’amplada de la llera és troba compresa entre els 3 i els 4,5 m. Els marges són atalussats, presentant un desnivell al
marge dret (costat carretera BV-2249) de l’ordre de 5 m i una mota de protecció al marge esquerre (costat camps) de
l’ordre de 1 m d’alçada. Tant a la llera com als marges hi ha abundant vegetació.
L’aplicació de la directriu de preservació front els riscs d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme obliga
a la consideració de les afectacions que generen les lleres públiques sobre l’àmbit de la Modificació Puntual del
P.G.O. de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”. Amb aquesta finalitat, és necessària la caracterització del comportament
hidràulic dels cursos d’aigua que poden afectar l’àmbit i la delimitació de les zones inundables seguint les
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editat per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA, març 2003). El resultat del procés és una proposta de zonificació de l’espai fluvial que permet aplicar la
regulació d’usos corresponents a la directriu de preservació front els riscs d’inundació, esmentada anteriorment.
El present document estudia el comportament hidràulic dels torrents indicats anteriorment i defineix les actuacions
necessàries per garantir el correcte desguàs d’aquestes lleres, així com la plena compatibilitat d’usos prevista a la
directiu de preservació en front els riscos d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme.

2. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

L’àmbit es troba afectat per dues lleres.
A la part nord de l’àmbit neix un torrent innominat que desemboca al Torrent de Ca l’Esteve, que ja és
exterior a l’àmbit. La secció d’aquest torrent innominat és variable, en forma de “V” i encaixat dins dels
camps de l’entorn. La fondària es troba compresa entre els 80 cm al seu naixement, fins a uns 5 metres de
fondària segons la secció (veure figura número 2).

S’estudia el comportament de la capçalera del torrent innominat, des del seu naixement fins al límit del sector.
També s’estudia el comportament d’un tram de 225 m de longitud del Torrent Fondo, des del seu naixement, fins a
l’extrem aigües avall dins de l’àmbit.

3. CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DELS TORRENTS
En l’anàlisi hidrològic per a l’estimació dels cabals d’avinguda s’ha considerat les característiques hidrològiques
recollides a la taula número 1.
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Taula 1. Característiques geogràfiques de les conques
CONCA

1. Conca torrent innominat
2. Conca Torrent Fondo

Superfície
(Ha)

Longitud llera principal
(m)

Pendent llera principal
(%)

8,035
11,572

700
581

7,80 %
6,37 %

El càlcul es realitza emprant el Mètode Racional i seguint els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua,
publicats a “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.
Les fonts de documentació i les estimacions emprades per a la determinació de les diferents variables de
càlcul es consigna a l’annex 1. Per a la simulació de l’estat corresponent al desenvolupament de la
modificació puntual, es considera l’increment d’impermeabilització sobre la conca que suposa la nova
ordenació.
Els resultats obtinguts en termes de cabals d’avinguda es recullen a la taula número 2.
Taula 2. Cabals associats a diferents períodes de retorn
Torrent
T = 10 anys
1. Conca torrent innominat. Estat Actual
1,5 m3/s
2. Conca Torrent Fondo. Estat Actual
2,1 m3/s
1. Conca torrent innominat. Estat Projectat
2. Conca Torrent Fondo. Estat Projectat

2,5 m3/s
2,4 m3/s

Cabal d’avinguda
T = 100 anys
3,3 m3/s
4,6 m3/s

T = 500 anys
4,8 m3/s
6,8 m3/s

4,5 m3/s
5,0 m3/s

6,1 m3/s
7,4 m3/s

4. CONSIDERACIONS HIDRÀULIQUES
Pel que respecta al Torrent Innominat, el desenvolupament del sector “Clot de Xarelꞏlo 2” escurça el seu
recorregut, desplaçant la seva capçalera en sentit nord. La llera resultant queda circumscrita als espais
verds previstos en la nova ordenació. Es conformarà una secció tipus amb una amplada de 5 metres i
talussos 2H:1V d’una alçada mínima de 1 m. El pendent longitudinal en aquest tram serà de l’ordre del
10%. En aquestes condicions, la capacitat de la secció (considerant règim permanent uniforme i una
rugositat de 0,060) és de 64 m3/s, molt superior als 6,1 m3/s que es generen en un episodi de precipitació
associat a 500 anys de període de retorn. Per tant, s’està en condicions de seguretat envers l’eventual
inundació que puguin ocasionar episodis de precipitació associats a períodes de retorn de fins a 500 anys.
En quant al Torrent Fondo, aquest discorrerà dins de terrenys qualificats com a Protecció Viària. Per tant,
restarà inalterat respecte al seu estat actual. L’estimació de la seva capacitat considerant règim permanent
uniforme aplicat sobre les característiques de la secció tipus (amplada de solera: 3 m; alçada mínima de
marges: 1 m; talussos 2H:1V; rugositat 0,060; perfil longitudinal promig: 2,4%) dona un cabal de 20 m3/s.
Per tant, el pas del cabal associat a un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn (que s’estima
en 7,4 m3/s) no ha de suposar problemes d’afectació per inundabilitat, i menys en una zona lliure
d’edificació doncs es tracta de terrenys qualificats com a Protecció Viària.
5. SÍNTESI I CONCLUSIONS
Els terrenys de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”
estan situats al sud del terme municipal i ocupen una superfície de 115.870 m². Limiten al sud amb la
carretera BV-2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en
part amb sòls no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.
L’àmbit es troba afectat per dues lleres. A la part nord de l’àmbit neix un torrent innominat que desemboca
al Torrent de Ca l’Esteve, que ja és exterior a l’àmbit. En el límit sud del sector, aquest és travessat pel
Torrent Fondo, paralꞏlel a la carretera BV-2249. La proximitat d’ambdues lleres motiva la redacció d’un
estudi d’inundabilitat local, seguint les directrius establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’estimació dels cabals d’avinguda, tant en l’estat actual com en el derivat del desenvolupament de la modificació
puntual és la que figura a la taula número 2, i que es repeteix a continuació.
Taula 2 (repetició). Cabals associats a diferents períodes de retorn
Torrent
T = 10 anys
1. Conca torrent innominat. Estat Actual
1,5 m3/s
2. Conca Torrent Fondo. Estat Actual
2,1 m3/s
1. Conca torrent innominat. Estat Projectat
2. Conca Torrent Fondo. Estat Projectat

2,5 m3/s
2,4 m3/s

Cabal d’avinguda
T = 100 anys
3,3 m3/s
4,6 m3/s

T = 500 anys
4,8 m3/s
6,8 m3/s

4,5 m3/s
5,0 m3/s

6,1 m3/s
7,4 m3/s

L’escassa magnitud dels cabals, així com la capacitat de les lleres existents que es mantenen, possibiliten que la
realització de l’estudi de capacitat de les lleres pugui abordar-se emprant una formulació en règim permanent
uniforme, donat que els cabals d’avinguda associats a períodes de retorn de fins a 500 anys són molt inferiors a la
capacitat que presenten les seccions més restrictives de les lleres. En concret, per al Torrent Innominat, s’obté que la
capacitat de la llera resultant del desenvolupament de la modificació puntual és de 64 m3/s, en tant que el cabal
associat a un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn és de 6,1 m3/s. Anàlogament, per al Torrent
Fondo (que romandrà inalterat donat que queda inclòs dins dels terrenys qualificats com Protecció Viària) la capacitat
de la llera és de 20 m3/s, en tant que el cabal corresponent a 500 anys de període de retorn és de 7,4 m3/s.
En conseqüència, es pot afirmar que el desenvolupament de la Modificació Puntual del P.G.O de Masquefa “El Clot
del Xarelꞏlo 2” compleix amb la compatibilitat d’usos prevista a la directriu de preservació front el risc d’inundació
inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme, donat que es contemplen les actuacions necessàries per a la protecció
en front als riscos d’inundació a l’àmbit del sòl urbà inclòs a l’àmbit, tal com estipula l’article 6.5 de l’esmentat
reglament.
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Apèndix 1. Estudi hidrològic

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Innominat. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estat actual
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

80.350 m²
700 m
7,80 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,000 km2
KA  1
15
Ka : 0,001
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
39,92%

32.078

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

C

D

MÈTODE RACIONAL

D

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
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16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

<3

6.744

3,6

 L
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 j 0 , 25


14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0780

25
35

12
17

7
10

m: 0,5168

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

41.528
80.350

13,60 mm
17,68 mm






A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Tc:
L:
j:
m:

0 , 76

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 700 m

Tc : 0,198 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

3,94

Tc1,25

Tc : 0,198 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
125,68
208,73
276,49
2,07
13,60

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

7,59

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
17,68
17,68
17,68
Cm,T
0,530
0,697
0,775

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

51,68%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

8,39%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,08035 km²
K:
1,009

18
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,53
125,68
1,5
18,7

100
0,70
208,73
3,3
40,8

500
0,78
276,49
4,8
60,1

Pàg. 2

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Fondo. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estudi estat actual
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

115.722 m²
581 m
6,37 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,116 km2
KA  1
15
Ka : 1,000
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
60,78%

70.337

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)
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A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T






0 ,76

Tc:
L:
j:
m:

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 581 m

Tc : 0,191 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

2,16

Tc1,25

Tc : 0,191 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
128,11
212,77
281,83
1,38
15,09

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:
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Q:
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K:
Tc:

11,55

53
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K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
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>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
19,62
19,62
19,62
Cm,T
0,493
0,665
0,748

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

34,62%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

4,60%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,11572 km²
K:
1,009

20
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,49
128,11
2,1
17,7

100
0,67
212,77
4,6
39,7

500
0,75
281,83
6,8
59,1
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ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Innominat. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estat projectat
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

80.350 m²
700 m
7,80 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,000 km2
KA  1
15
Ka : 0,001
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

C

D

MÈTODE RACIONAL

D

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

<3

1.299

3,6

 L
T c  0 ,3  
 j 0 , 25


14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0780

25
35

12
17

7
10

m: 0,9838

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

79.051
80.350

4,70 mm
6,10 mm






A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Tc:
L:
j:
m:

0 , 76

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 700 m

Tc : 0,186 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

0,76

Tc1,25

Tc : 0,186 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
129,84
215,65
285,65
3,94
4,70

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

100

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
6,10
6,10
6,10
Cm,T
0,838
0,919
0,948

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

98,38%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

1,62%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,08035 km²
K:
1,009

6
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,84
129,84
2,5
30,5

100
0,92
215,65
4,5
55,6

500
0,95
285,65
6,1
75,8

Pàg. 2

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Fondo. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estudi estat projectat
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

115.722 m²
581 m
6,37 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,116 km2
KA  1
15
Ka : 1,000
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
57,42%

66.442

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

Po (mm)
B

C

D

C

MÈTODE RACIONAL

D

6

4

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

>= 3
Plantacions regulars
d'aprofitament forestal
<3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

3,6

Tc 

 L
 0,3   0 ,25
j
(2   )

1

1

14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0637

25
35

12
17

7
10

m: 0,4258

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

49.280
115.722

12,61 mm
16,40 mm

A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T






0 ,76

Tc:
L:
j:
m:

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 581 m

Tc : 0,184 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

Tc1,25

Tc : 0,184 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

100

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
130,38
216,54
286,84
1,70
12,61

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

10,91

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
16,40
16,40
16,40
Cm,T
0,556
0,719
0,794

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

42,58%
100,00%

B

8

<3

Roques impermeables

A

15

Molt bona

Roques permeables

Grup de sòl (%)

A

Po (mm.)

R

Praderies

Po =
P'o =

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,11572 km²
K:
1,009

16
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,56
130,38
2,4
20,3

100
0,72
216,54
5,0
43,6

500
0,79
286,84
7,4
63,8
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ANNEX 4. Avaluació econòmica i financera

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

1. OBJECTE DE L’ESTUDI
2. CRITERIS METODOLÒGICS
3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
3.1. PLANEJAMENT VIGENT
3.1.1.

Valor del sòl no urbanitzable

3.2. PLANEJAMENT PROPOSAT
3.2.1.

Valor del sòl urbanitzable

3.3. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN TERMES COMPARATIUS
4.
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5.

ESTIMACIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ

Apèndix 1. Renda anual d’una explotació de secà per conreu de vinya i cereal
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
1. OBJECTE DE L’ESTUDI
En el present estudi s’avalua la Modificació Puntual del PGO de Masquefa, amb la finalitat de comprovar i
determinar la intensitat d’aquests canvis urbanístics des del punt de vista econòmic.
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC),
determina en l’article 99.1, lletra c, que les modificacions de planejament general que comportin un increment
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús comercial, o la transformació
dels usos anteriorment establerts han d’incloure en la documentació una avaluació econòmica de la rendibilitat
de l'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació
econòmica i financera, com a separata.

La renda potencial és la que es pot atribuir a l’explotació del sòl, d’acord amb els usos i activitats més
probables dels que siguin susceptibles d’encabir en aquests terrenys. Al quadre l’apèndix 1 s’ha determinat la
renda anual d’una explotació de secà pel conreu de vinya i cereal a partir de la informació tècnica, econòmica i
contable d’explotacions similars en sòl rural.
La Capitalització de la renda de l’explotació es determina segons la fórmula:
R
V = -------------r
Ón:
V = Valor de capitalització en euros.
R = Renda anual de l’explotació en euros.
r = Tipus de capitalització.

2. CRITERIS METODOLÒGICS
Els criteris metodològics que s’han tingut en compte, a l’hora de realitzar l’avaluació econòmica de la
rendibilitat de l’operació, han estat:


Visualitzar el conjunt de l’operació de transformació urbanística del sector amb les seves càrregues i
els seus beneficis.



Analitzar el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació
proposada, mitjançant la metodologia del valor residual estàtic (calculat d’acord amb el que es disposa
al Reial Decret 1492/2011).



Els paràmetres urbanístics incorporats són els definits als quadres de dades de la Modificació Puntual
del PGO de Masquefa.

El tipus de capitalització aplicable es determina d’acord amb el Reial Decret 1492/2011, i serà l’establert en
l’apartat 1 de la disposició addicional sèptima de la Llei del sòl estatal, valor promig de les dades anuals
publicades per el Banc d’Espanya de la rendibilitat de les Obligacions del Estat a 30 anys, corresponents als
tes anys anteriors a la data de la valoració, cal aplicar també un coeficient corrector establert a l’annex 1 del
Reial decret, segons el tipus de cultiu o aprofitament. En el present cas s’aplica 0,49 que correspon a “tierras
de labor de secano”.

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
3.1. PLANEJAMENT VIGENT

2,74 + 2,68 + 2,62
Promig 3 any anteriors = ------------------------------ = 2,68
3

A l’àmbit de la Modificació Puntual el planejament vigent té vàries classificacions de sòl:

Per tant, el tipus de capitalització resultant és: 2,68 x 0,49 = 1,3132%




Sòl urbà (espais lliures)......................
Sòl no urbanitzable ...........................
Total ..................................................

870 m2
115.000 m2
115.870 m2

La modificació preveu un canvi de qualificació dels 870m² de sòl urbà, d’espais lliures a sistema viari (per
permetre l’accés al nou sòl urbanitzable). Als efectes de la present modificació no es valoren aquests terrenys
ja que són terrenys de propietat municipal que no formaran part de l’àmbit de gestió.

La renda per hectàrea és: 582,77€/ha
El valor de capitalització en conseqüència és
582,77€/ha
VALOR= -------------------------- =
1,3132/100

44.377,86€/ha

Per la valoració del valor final del sòl, cal tenir en compte la localització dels terrenys. En el present cas, es
considera un factor de localització de 1.
3.1.1. Valor del sòl no urbanitzable
El sòl rural es valora mitjançant la capitalització de la renda real o potencial de l’explotació calculada, d’acord
amb el Reial Decret 1492/2011, Reglament de valoritzacions de la Llei del sòl.

En total la modificació afecta a 115.000 m² de sòl no urbanitzable, el valor del sòl és:
VALOR SÒL = 44.377,86 €/ha x 11,5 ha = 510.345,39 €

ANNEX 4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

3.2. PLANEJAMENT PROPOSAT

3.3. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN TERMES COMPARATIUS

A l’àmbit de la Modificació Puntual, el planejament proposat té vàries classificacions de sòl:

Valor de l’aprofitament:




Sòl urbà (vialitat)...................................................
Sòl urbanitzable “El Clot del Xarel.lo 2” ................
Total ......................................................................

870 m2
115.000 m2
115.870 m2

El valor en l’escenari del planejament vigent és de:

510.345,34€

El valor en l’escenari del planejament proposat és de:

1.054.496,43€

Per tant, el rendiment econòmic que resulta de la nova ordenació és superior al derivat del planejament vigent.
Com ja s’ha mencionat, la modificació preveu un canvi de qualificació dels 870m² de sòl urbà, d’espais lliures a
sistema viari (per permetre l’accés al nou sòl urbanitzable). Als efectes de la present modificació no es valoren
aquests terrenys ja que són terrenys de propietat municipal que no formaran part de l’àmbit de gestió.

4. ESTUDI DE MERCAT

3.2.1. Valor del sòl urbanitzable
VALOR DE MERCAT SÒL INDUSTRIAL data febrer 2019
El mètode vigent per calcular el valor del sòl està establert al Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, en concret a l’article 22, que diu que els
valors de reparcelꞏlació del sòl per cadascun dels usos considerats es determinaran pel mètode residual
estàtic, d’acord amb la següent expressió:
Vv
Vs = ----------------- - Vc
K
On:
- Vs = Valor del sòl urbanitzat no edificat en €.
-

Vv = Valor en venda del m² sòl de l’ús considerat en base a un estudi de mercat.

-

K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generades, incloses les de finançament,
gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària.
Aquest coeficient tindrà un valor de 1,4.

-

Vc = Valor dels costos d’urbanització €.

Els terrenys corresponen al sector de sòl industrial “El Clot del Xarel.lo 2” de 115.000 m2. L’aprofitament
màxim del sòl privat serà de l’ordre del 50% de la superfície total del sector, que equival a 57.500 m2.
De l’estudi de mercat (veure punt 4) s’obté un preu mig del m2 del sòl industrial de 92,16 €/m2sòl. Així, el valor
en venda del sòl urbanitzat ascendeix a 5.299.200 €.
El valor en venda del 85% del sòl privat ascendeix a 4.504.320,00 €.

Nº
Ref.
1
2
3
4
5
6

Referències de mercat
Font
d'informació
Zona
Piera
habitaclia.com
El Bruc
habitaclia.com
Igualada
habitaclia.com
habitaclia.com Santa Margarida de Montbui
Capellades
habitaclia.com
Masquefa
habitaclia.com
Preu mig unitari de mercat

m²
sòl
Preu €
20.600 1.000.000
4.759 476.000
5.805 360.000
5.350 481.500
15.200 1.100.000
38.800 6.984.000

Preu Unitari
€/m² sòl
49
100
62
90
72
180
92,16

5. ESTIMACIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ
COSTOS D’URBANITZACIÓ
obres urbanització
Implantació de serveis urbans i moviments de terres
Zones verdes 30% àmbit
Càrregues externes: Urbanització rotondes

€/m²
25€/m² sostre
5€/m² sòl

m²
51.750,00
34.500,00

Total obres urbanització
Altres despeses 10% obres urbanització
TOTAL COSTOS

€
1.293.750,00
172.500,00
500.000,00
1.966.250,00
196.625,00
2.162.875,00

Els costos d’urbanització totals (veure punt 5) ascendeixen a 2.162.875,00€.
El valor de repercussió del sòl serà:
Vv
Vs = -------------- - Vc
1,4

Masquefa, febrer 2019
L’Equip redactor

Vv: 4.504.320,00 €
Vc: 2.162.875,00€
Per tant, el valor residual del sòl serà: Vs = 1.054.496,43 €
Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins, col.legiat núm. 8857
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4. MOSTRES DE MERCAT
Mostra 1

Mostra 2
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Mostra 3

Mostra 4
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Mostra 5
Mostra 6
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Apèndix 1. Renda anual d’una explotació de secà per conreu de vinya i cereal
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ANNEX 5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
1. Textos legals de referència


Llei 2/2008, de 20 de juny, Text refós de la Llei de sòl estatal.

“Article 15. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un
informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en particular l’impacte de
l’actuació en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.”


Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

“Art. 59. punt 3 :
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació
dels sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.”
“Art. 116 punt 6:
Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte
d’execució, d’acord amb el què disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament
d’aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del què preveu la legislació
d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació
estableix.”

2. Punts bàsics als quals dóna resposta l’informe
En l’àmbit de la modificació que afecta a sòl no urbanitzable i a sòl urbà es fa una valoració de l’impacte de les
actuacions previstes en les finances de l’Ajuntament de Masquefa, com a responsable del manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació de serveis necessaris.
La Hisenda pública afectada és l’Ajuntament de Masquefa.
3. Despeses d’implantació i manteniment de les infraestructures necessàries
Criteris generals aplicats.
Es considera que la implantació dels serveis no té cap incidència en les finances municipals ja que aniran a càrrec
dels propietaris del sòl urbanitzable. La valoració de les despeses per manteniment i despeses de prestació de
serveis es fan a partir de les dades habitualment acceptades en aquets tipus d’estudis.
Criteris específics de cada infraestructura.
a) Xarxa viària.
Els materials a utilitzar pel paviment, senyalitzacions, mobiliari urbà i vegetació són els exigits habitualment
per l’Ajuntament de Masquefa.
No té despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.
El manteniment de la vialitat té una ràtio anual de 1,20 €/m², el que suposa:



Decret Llei 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei
del sòl estatal.

“art 3:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Vialitat SUD “El Clot del Xarel.lo 2” i accesos carrer Alemanya
Rotonda accés carretera de Sant Llorenç d’Hortons
Total

m² vialitat
2.000
900

€/m² vial
1,5
1,5

€
3.000
1.350
4.350

b) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica.
No té despeses d’implantació ni manteniment directe. Dependrà de l’empresa Fecsa-Endesa i dels usuaris
del subministrament.
c) Xarxa d’enllumenat públic.

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de
los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.
2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística a que se refiere el artículo 15.5
de la Ley de Suelo, constará, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de
sostenibilidad económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación con las
estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su caso, la propuesta de las medidas que
favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o el reajuste económico para la Hacienda Local que
pudiera derivarse del análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al que se refiere el
apartado anterior.”

No té despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.
Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida de manteniment de la xarxa
viària i de les zones verdes.
d) Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, té les canalitzacions necessàries, per tal que les diferents
companyies puguin subministrar el servei de comunicació.
No tenen despeses directes d’implantació ni manteniment.
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Aquests ingressos seran de tres tipus:

e) Xarxa d’aigua potable.
La xarxa es projecta seguint les indicacions de l’empresa concessionària. No tenen despeses
directes d’implantació ni manteniment, que es consideren unes despeses de relació entre
l’empresa concessionària i l’usuari.

a)

Impostos extraordinaris, com les llicències d’obra i taxes de construcció, no es té en compte aquest ingrés ja
que és extraordinari.

b)

Impost dels béns immobles: IBI Els valors actualitzats a 2018 de l’IBI de Masquefa són:

f) Xarxa de sanejament. Aigua pluvials i residuals.


Import quota anual de nau industrial.............. = 3,0 €/m² edificat

S’han de projectar seguint les ordenances dels tècnics municipals.
La quota anual estimada de l’IBI s’obté per aplicació d’aquest valor a tot el sostre:
No tenen despeses d’implantació. Les despeses derivades del manteniment estan incloses dins
de la partida de manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes.

L’edificabilitat bruta màxima és 0,45 m²st/m²sòl, per tant el sostre màxim serà:
115.000 m² àmbit x 0,45 = 51.750 m² sostre

g) Sistema de zones verdes.
Els materials utilitzats pel paviment, mobiliari urbà i vegetació seran els exigits habitualment per
l’Ajuntament de Masquefa.

SUD “El Clot del Xarel.lo 2”
Total

No tenen despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.

m² sostre
51.750

IBI
€
155.250,00

valor €/m² sòl
3,0

Per el manteniment de les zones verdes, amb tractament arbrat i arbustiu, es considera una
repercussió anual de 0,6 €/m², el que suposa:
c)
SUD “El Clot del Xarel.lo 2”

m² espais lliures
39.000
total

€/m²
0,6

€
23.400
23.400

Impost d’activitats econòmiques, no es pot determinar a hores d’ara, ja que hi influeixen paràmetres de temps i
superfície dels que no podem disposar.

Total ingressos IBI ....................................................................155.250 € anuals
TOTAL INGRESSOS

155.250 € anuals

L’impacte total de l’actuació en la hisenda pública és de:
7. Conclusió
Total cost manteniment de la vialitat................................................. 4.350 € anuals
Total cost manteniment de les zones verdes.................................... 23.400 € anuals
TOTAL COST MANTENIMENT

27.750 € anuals

Ingressos derivats de l’actuació

+ 155.250 € anuals

Despeses derivades de l’actuació

- 27.750 € anuals

Saldo resultant

+ 127.500 € anuals

4. Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la posada en marxa dels serveis
resultants.

S’estima que l’actuació urbanística plantejada generarà un impacte positiu en el pressupost corrent de l’Ajuntament
de Masquefa avaluat en 127.500 € anuals, per el que es garanteix la sostenibilitat econòmica d’aquesta actuació.

Es considera que no és necessari dur a terme la posta en marxa de cap nou servei resultant de
l’actuació, excepte, els derivats del manteniment de les infraestructures ja existents.

Cal recordar que en el present informe no s’han tingut en compte els ingressos per llicències d’obra i taxes de
construcció, l’impost de circulació dels vehicles, ni com ja s’ha citat el d’activitat econòmiques (IAE).
Es conclou que la proposta és sostenible per la hisenda pública.

5. Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
El sòl destinat a usos productius és l’indicat en la modificació puntual del PGO. Es preveu la construcció
d’edificacions destinades a activitats industrials – logístiques, en la proporció d’usos que s’estableix al
propi Pla.

Masquefa, febrer de 2019
L’Equip redactor

6. Ingressos municipals generats per la urbanització proposada.
La localització del sostre destinat a activitats econòmiques que preveu la modificació del PGO a l’àmbit
del sòl urbanitzable, suposaran uns ingressos que permetran la sostenibilitat de la urbanització
proposada.
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ANNEX 6. NOTES REGISTRE DE LA PROPIETAT
D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, tota modificació del planejament urbanístic general que comporti la
transformació dels usos establerts anteriorment, ha d’incloure la relació de persones propietàries o titulars
de drets reals sobre les finques de l’àmbit dels darrers cinc anys, a comptar de la data d’inici del
procediment de modificació.
En l’àmbit de la Modificació Puntual en el que es produeix canvi del règim jurídic del sòl, en la zona que
passa de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable, els titulars de les finques són:

8

12

6856

8

13

6856

8

15

568

8

16

568

7

9

6389

7

10

6389

7

12

4375

7

13

4375

7

14

4375

7

21

4375

La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
50,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
50,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL

50,00%
50,00%

Titular

Data Títol

% Titularitat

Titular

Data Títol

% Titularitat

Polígon

Parcel.la

núm Finca Registral

QUADRE RESUM TITULARS REGISTRALS A DATA FEBRER 2019. REGISTRE IGUALADA 2

La Masia de
04/11/16 Masquefa, SL
La Masia de
04/11/16 Masquefa, SL

IDENTIFICACIÓ FINQUES CADASTRALS
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El quadre resum dels propietaris anteriors és el següent:

Polígon
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7

Parcel.la
12
13
15
16
9
10
12
13
14
21

Núm Finca
Registral
6856
6856
568
568
6389
6389
4375
4375
4375
4375

% Titularitat
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Data Títol
11/11/13
11/11/13
14/11/08
14/11/08
11/11/13
11/11/13
23/01/97
23/01/97
23/01/97
23/01/97

Titular
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes

% Titularitat

50,00%
50,00%

Data Títol

Titular

23/12/14 Penya del Migdia 576, SL
23/12/14 Penya del Migdia 576, SL

% Titularitat

50,00%
50,00%

Data Títol

Titular

20/06/07 Vinya Montserrat, SL
20/06/07 Vinya Montserrat, SL

Tot seguit s’adjunten les certificacions registrals de la titularitat de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació puntual, d’ençà l’any 2014.
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ANNEX 7. 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 dels extrems
següents:
-

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.

-

Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments,
i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

COMPARATIU DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. Planejament vigent/proposat
QUADRE DADES
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT

m² sòl

m² sòl

SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

870,00

870,00
115.000,00

115.000,00
115.870,00

115.870,00

PLÀNOL PLANEJAMENT VIGENT. PGO REFÓS 2012

PLÀNOL PLANEJAMENT PROPOSAT MpPGO 2019

ZONIFICACIÓ VIGENT PGO

ZONIFICACIÓ MODIFICADA

En el present annex es realitza un resum de les determinacions urbanístiques proposades a la Modificació
Puntual del PGO de Masquefa “El Clot del Xarel.lo 2”.
Els terrenys objecte de la modificació ocupen una superfície total de 115.870 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. La Modificació Puntual afecta el
contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:


Realitza petits ajustos a la zonificació de l’actual polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per
possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya,
amb una superfície a modificar en sòl urbà de 870 m².



Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície
total de 115.000 m².



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera
BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.

La Modificació Puntual estableix un canvi de qualificació en el sòl urbà i delimita un sector de sòl urbanitzable.
Les determinacions proposades afecten el contingut dels plànols normatius i a les NNUU de planejament
general de Masquefa en els següents aspectes:
-

Al sòl urbà: es proposa modificar la qualificació de 870 m² de sòl, que passen d’espais lliures a
vialitat, per tal de conformar l’accés al nou sector.

-

Al sòl no urbanitzable: es preveu la transformació de l’actual sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable,
creant un sector industrial – logístic. Els paràmetres del nou PPU “El Clot del Xarel.lo 2” són:
Superfície:

115.000 m²sòl

Edificabilitat màxima:

0,45 m²st/ m²sòl

Cessions per a sistemes:
- Zones Verdes:
- Equipaments:
- Protecció viari:

mínim 50% del sòl delimitat
mínim 15%
mínim 5%
mínim 11%

Obligacions:
- Executar les obres d’urbanització fins a dotar el sector dels serveis i urbanització suficients, perquè n’assegurin els
requisits per a fer edificables les parcel·les resultants, d’acord amb els criteris establerts a la legislació vigent.
-

Cedir gratuïtament els sòls destinats a sistemes locals i generals, lliures de càrregues, gravàmens, llogaters i
ocupants, degudament urbanitzats.

-

Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el 15% de l’aprofitament urbanístic del
sector, que es concretarà en el Projecte de Reparcel·lació.

-

Cedir els terrenys i assumir el cost d’urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la cruïlla amb el carrer
Alemanya com a càrrega externa al sector, la qual figura als plànols d’ordenació amb caràcter indicatiu, a concretar
en el Pla Parcial que desenvolupi el sector.

-

Masquefa febrer de 2019
L’Equip redactor

Jordi San Millan Filbà
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial, com a càrrega externa
del sector. A concretar en el Pla Parcial que el desenvolupi.
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ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
MEMÒRIA
1. DADES BÀSIQUES
Títol complert:

-

Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”.
Síntesi de l’actuació:

-

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre
costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a
ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:

-



Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques dels terrenys situats a l’est del carrer
Alemanya.



Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Promotor:

Ajuntament de Masquefa
-

Redactor de la Modificació Puntual:

EIPO, S.L.
-

Redactor de l’EIIP:

EIPO, S.L.
-

Base legal:



-

Figura 1. Situació

Article 3.14. de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.
Article 6.4. de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.

Àmbit de l’actuació:

-

Superfície transformada:

L’àmbit de la modificació puntual té una superfície de 115.870 m², es troba en una zona agrícola al sudest
del municipi de Masquefa. Els terrenys es situen en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les
cotes 271 del marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent
de Ca l’Esteve.
Els terrenys mantenen una coberta principalment agrícola amb zones de vinyes i cultius herbacis de secà,
zones ermes fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola i claps forestals de pinedes de pi blanc i alzines.

Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa al
costat del complex logístic ALDI, i ocupen una superfície total de 115.870 m².
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Figura 2. Àmbit de la Modificació puntual sobre ortofotomapa.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a
garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.

2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL

L’article 2.11 defineix la regulació dels sòls de protecció preventiva

2.1.1. Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
-

PLANEJAMENT SECTORIAL

Títol:

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC). Aprovat definitivament el 16 de setembre de
2008. (DOGC núm. 5241 de 22 d'octubre de 2008).
-

2.2.

Classificació:

L’àmbit de la modificació puntual s’inclou en el sòl de protecció preventiva i incorpora la previsió del nou
traçat per a un futur vial que a d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249.

2.2.1. Medi Natural
L’àmbit del projecte no es localitza en l’entorn de cap figura de protecció ambiental inclosa en el Pla
d’Espais d’Interès Natural ni de la Xarxa Natura 2000.
2.3.
-

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Títol:

Text Refós de les Normes urbanístiques de Planejament general del municipi de Masquefa.
-

Classificació:

Els terrenys objecte de la modificació puntual estan classificats de sòl no urbanitzable: amb la clau 19b Sòl
no urbanitzable de protecció agrícola i clau 19a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.
-

Articulat:

Article 710. Defineix les característiques del sòl no urbanitzable d’interès ecològic com:
En les àrees qualificades com a sòl no urbanitzable d’interès ecològic es prohibeix qualsevol construcció.
Només s’admet la continuïtat dels usos existents que siguin compatibles amb les condicions naturals
pròpies de cada zona i amb els objectius d’especial protecció.
Article 711. Defineix les condicions d’ordenació i edificació del sòl no urbanitzable de protecció agrícola.
Planejament urbanístic en tramitació
La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

Figura 3. Classificació del sòl PTCC. Plànol O.5. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia.

2.4.
-

-

Articulat:

Els sòls de protecció preventiva definits en el PTPCC es regulen en el punt 6 de la memòria i al Títol II de
les Normes d’Ordenació territorial, sobre els sistemes d’espais oberts.


Article 2.10. Defineix el sòl de protecció preventiva com:

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no
hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal,
i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per
a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instalꞏlacions de valor estratègic general i

CATÀLEGS DEL PAISATGE
Títol:

Catàleg de paisatge de les comarques Centrals. Aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016.
-

Classificació:

Els terrenys de la MP estan inclosos dins la Unitat de Paisatge 27: Valls d’Anoia.
-

Descripció:

La unitat la defineix el riu que dóna nom a la vall, així com una sèrie de serres més o menys alineades que
es presenten en direcció nord-est a sud-oest i per entre les quals el riu Anoia i els seus afluents busquen el
seu camí. Vora el riu s’instalꞏlen els nuclis de població més densos i també la zona de la indústria paperera,
i més enllà altres nuclis de població amb presència de grups d’urbanitzacions dibuixant un paisatge on
l’antropització hi és ben palesa.
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El conjunt de la unitat té un caràcter més aviat antròpic encara que els elements naturals hi tenen una
presència considerable. A la zona nord-oest, a la denominada vall de Carme, on aquest afluent dóna nom
també al nucli de població, es manté una activitat tradicional de tipus agrari i prop d’Orpí on hi ha una major
altitud i un predomini del bosc, destaquen les zones amb més pendent i recobertes de pinedes.

3. EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL
3.1. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE
L’àmbit territorial de l’actuació s’emmarca en les serralades prelitorals drenades per la conca del riu Anoia,
que tanquen pel nord la plana penedesenca.
L’entorn de les valls d’Anoia es caracteritza per una elevada presència i caràcter antròpic que predomina la
part baixa de les serralades, ja en les zones de transició cap a la plana i al voltant del propi riu Anoia, zona
on es concentra un ric patrimoni i activitat industrial. La proliferació i el creixement de les urbanitzacions
extensives en aquest àmbit han contribuït a la antropització d’aquest espai.
En la part alta de la unitat, el relleu conformat per valls estretes i serres ha dificultat la colonització antròpica
de forma que es manté amb un caràcter més rural i natural, on l’activitat rural de petits masos dispersos pel
territori, s’insereix en la gran matriu forestal que recobreix aquestes serres.

Figura 4. Font: Catàleg de Paisatge de les comarques centrals.

Foto 1. Paisatge forestal dominant en les serres de la part alta de la unitat

3.2. COMPONENTS DEL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL:
-

El Relleu

El municipi de Masquefa s’emmarca entre les planes del Penedès i del Llobregat, en una zona de petites i
constants ondulacions, a on les esplanades s’utilitzen per a l’aprofitament agrícola. L'altitud mitja del poble
és de 256'2 metres sobre el nivell del mar, i la cota més elevada està en la part N-O del terme, en la
confluència amb el municipi de Pierola a una alçada de 339 metres.
El terreny és ondulant en bona part del municipi, a causa dels retalls alꞏluvials de les rieres que conformen
uns torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat i l’Anoia. La topografia és molt accidentada amb
una clara divisió de vessants, la que té un sentit O-E, que aboca les seves aigües vers el riu Llobregat, i la
que en sentit NO-SE aboca les seves aigües en el riu Anoia.
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Foto 3. Paisatge agrícola dominant al voltant de Masquefa amb urbanitzacions disperses pel territori.

Figura 5. Relleu en l’entorn de la MP.

-

Els elements naturals

En els vessants que conformen la xarxa hidrogràfica, pel propi relleu abrupte dels mateixos, l’activitat
agrícola ha estat menys intensa el que fa que actualment el poblament forestal sigui pràcticament continu al
voltant de rieres i torrents, en alguns sectors, alternant-se amb petits espais rurals. Aquest entorn forestal
s’estructura a partir de pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), que formen un continu força dens i amb un
sotabosc igualment dens format per espècies de marcat caràcter mediterrani. Les alzines i roures solen
aparèixer com a acompanyants d’aquest estrat arbustiu i en zones frescals i vessants obagues adquireixen
un major desenvolupament substituint a les pinedes primàries.

Els elements naturals de l’entorn són igualment diferenciats entre els elements de la plana caracteritzats per
els camps de conreu, zones ermes i prats secs i els vessants i marges de torrents amb una densa coberta
forestal, on les pinedes de pi blanc dominants es barregen amb fragments d’alzinars, pi pinyers i roure
martinenc.
En la plana, els conreus de secà situats al voltant dels nuclis i en les zones de valls i parts baixes dels
vessant estan dominats per els cereals de secà, les vinyes, les oliveres i els avellaners, al marge dels quals
creixen nitròfiles i ruderalitzades. En les zones on aquests cultius són abandonats els llistonars de
(Brachypodium retusum), colonitzen l’espai i donen pas a la formació de prats i pastures seques que agafen
un caire naturalitzat.

Foto 4. Vegetació de ribera que ressegueix els marges del torrent de Ca l’Esteve i vessants de forts pendent.
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-

L’ocupació antròpica

Com a punt de trobada entre la Catalunya interior i les planes prelitorals, les Valls de l’Anoia han jugat un
paper fonamental en la població prehistòrica del Principat, donant lloc a un ric patrimoni arqueològic i
paleontològic que abasta des del Paleolític amb les restes del primer antecessor català, popularment
conegut com en Pau (Pieralopithecus Catalaunicus), el neolític caracteritzats per els primers vestigis de
l’agricultura i la ramaderia que donaren lloc a l’establiment de les primeres comunitats sedentàries, i fins a
l’època actual, passant per els ibers, els romans, l’època medieval on s’inicia la indústria de la zona en la
vall del riu Anoia i la industrialització dels segles XIX i XX.
Actualment, l’ocupació antròpica de la zona es divideix en diferents elements. Els nuclis urbans de la zona,
s’han vist acompanyats per el creixement de nombroses urbanitzacions que s’han estès al llarg del territori.

3.3. DINÀMIQUES DEL PAISATGE
La dinàmica del paisatge actual també ha patit una evolució diferencial entre els sectors de la plana al
voltant dels nuclis i els sectors muntanyencs de les serres.
En la plana agrícola, el creixement de la població a partir dels anys 80 i 90 i la millora de les comunicacions i
el transport va donar lloc al desenvolupament de grans urbanitzacions i creixement de nuclis urbans que van
anar ocupant l’espai agrícola i les taques forestals que s’alternaven amb aquestes.
Per contra, en el sector muntanyenc, l’abandonament progressiu de les zones de cultius en vessants poc
rendibles ha donat lloc a un desenvolupament progressiu de la vegetació que ha assolit un grau de
recobriment molt elevat en determinades zones.

L’activitat agrícola tradicional de la zona, tot i que en regressió per l’abandonament de les activitats i la
pressió urbanística encara ocupa zones força àmplies en les zones dels altiplans suaus que envolten els
nuclis.
I finalment el teixit industrial, que manté una representació més elevada al voltant de les riberes del riu
Anoia lligat a les indústries tèxtils i papereres. En la zona de Masquefa, les activitats industrials tradicionals
lligades s’han vist acompanyades en les darreres dècades per el desenvolupament de polígons industrials
que acullen tota mena d’activitats.

Figura 7. Plana agrícola àmpliament dominants als anys 50. El petit nucli de Masquefa es concentra al voltant de la carretera, i encara
no existeixen desenvolupaments industrials o residencials. Font: ICC. Ortofoto 1956

Així doncs, el paisatge agrícola dominant fins als anys 60 i 70 del darrer segle, amb la presència de petits
nuclis urbans com el de Masquefa, inicià la seva transformació a partir d’aquestes dècades amb l’aparició
de sectors residencials segregats del nucli urbà que també pateix un fort creixement. Aquests creixements
es produeixen en detriment de l’espai agrícola. A partir dels anys 80 i 90 es produeix també l’inici del
desenvolupament de sectors industrials repartits al territori.

Figura 6. La presència de zones residencials i sectors industrials es barreja amb la trama agro-forestal.
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3.4. VALORS DEL PAISATGE
Els paisatges de les Valls d’Anoia atresoren importants valors:
-

Valors estètics:

Entre els valors estètics cal destacar l’ondulació intensa del territori, un element que dona força atractiu a la
unitat, atès que arriba a emmascarar visualment moltes de les grans infraestructures i dels creixements
urbans poc integrats amb el territori.
Montserrat, situat al nord-est de l’àmbit, és el gran referent visual de la zona que actua com a fons escènic
dels paisatges locals.
A nivell de més detalls entre els valors estètics de la zona hi destaquen els valors dels mosaics agrícoles i
forestals, amb un cromatisme apagat per les característiques de la vegetació i els conreus de secà.
-

Valors productius:

Aquests es concentren en les zones baixes del relleu. D’una banda els valors productius de l’agricultura
amb el cereal, l’olivera i les vinyes que formen part de la D.O, Penedès, com a principals exponents al
voltant d’aquest entorn de Masquefa, i de l’altre el teixit industrial de la indústria paperera en la vall del riu
Anoia al voltant de Capellades.
Figura 8. El nucli de Masquefa s’ha desenvolupat a partir del nucli històric i ha aparegut el creixement de sectors residencials i s’inicien
sectors industrials. Font: ICC. Ortofoto 1983

L’any 2008 els sectors residencials del Maset i Can Quiseró així com el sector industrial de Torrentfondo, en
el terme de Sant Llorenç d’Hortons, es troben plenament consolidats i s’iniciaren les obres de
desenvolupament del sector industrial Clot del Xarelꞏlo.

Històrics:

Els valors històrics es troben principalment lligats al desenvolupament industrial que en aquest entorn
s’inicia a finals del segle XIX i principis del segle XX, que donen lloc a la presència d’un ric patrimoni
arquitectònic popular d’aquest període.
En el nucli antic de Masquefa hi trobem elements d’interès com la Fàbrica Rogelio Rojo, corresponent a la
primera fàbrica que es va instalꞏlar al municipi com a fabricant de sivelles, que actualment és de titularitat
municipal dedicada a equipaments. Es tracta d’una obra d’estil popular del S. XX.

Foto 5. Primera fàbrica instalꞏlada al nucli de Masquefa als inicis del S. XX. Font: Google Maps.

-

Figura 9. Sectors residencials i industrials ja consolidats al llarg del territori, s’ha inicial la urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo.
Font: ICC. Ortofoto 2009.

Naturals i ecològics:

Les principals formacions forestals que desprenen un valor natural i ecològic comunitari són les pinedes
mediterrànies de pi blanc, seguides dels alzinars, generalment molt fragmentats. D’altra banda són
destacables les rouredes, generalment a les fondalades més humides.
7

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

Hi ha també boscos de ribera, sobretot alberedes i fragments d’omeda, més escassos i amb un estat de
conservació variable, al llarg de determinats trams del riu de Bitlles i de l’Anoia. Pel que fa a la fauna,
destaca l’interès ornitològic de les espècies pròpies del mosaic agroforestal i la presència de l’àguila cuabarrada al nord de la unitat. L’espai PEIN de les Valls d’Anoia recull el patrimoni natural d’aquest entorn.
-

Identitaris:

Les troballes antropològiques de (Pieralopithecus Catalaunicus), el popular Pau constitueixen un dels
principals trets identitaris de la zona que donen fe del ric patrimoni paleontològic de la zona.

4. EL PAISATGE DEL LLOC I DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
4.1.1.

Estructura del lloc

El paisatge local, proper a l’àmbit de la Modificació Puntual, és una bona representació del paisatge
dominant de la zona. La matriu agrícola de cultius de secà on predominen els cultius de vinya i els cereals
de secà es veu vertebrada per la xarxa hidrogràfica de relleu abrupte al llarg de la qual es desenvolupen les
comunitats forestals, essencialment de pinedes, com succeeix al llarg dels marges del torrent de Ca
l’Esteve.
4.1.2.

Visibilitat de l’emplaçament

S’ha realitzat una modelització de la conca visual de l’emplaçament en base a la cartografia de l’ICC 1/5.000
i en base a una malla de punts distribuïts al llarg de l’àmbit de la MP.

Figura 10. Visibilitat de l’àmbit de la MP

L’àmbit de la modificació puntual, es troba en una zona agrícola en la banda sudest del municipi de
Masquefa. Els terrenys es situen en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les cotes 271 del
marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent de Ca l’Esteve,
de forma que queda en una posició relativament enclotada respecte els punts culminants del relleu,
restringint la visibilitat de l’àmbit en sentit sud i oest.
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Principals punts d’observació:
Zona oest:
A l’oest de la modificació puntual es situa el sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo que serà el
principal punt d’observació del nou sector. A l’oest del Clot del Xarelꞏlo es situa el turó del Gurugú (296 m)
que separa els sector industrial de la zona residencial de Can Quiseró. Aquest turó, com les pròpies
instalꞏlacions actuals del Clot del Xarelꞏlo fan d’apantallament visual de forma que el nou sector no serà
visible des dels sectors residencials situats a l’oest.

Foto 7. Vista en direcció nord des del camí de la serra. Les actuals instalꞏlacions del sector Clot del Xarelꞏlo apantallen la visió dels
terrenys de l’àmbit de la MP.

Foto 6. Vista en direcció oest des de l’àmbit de la MP. Únicament s’aprecia el sector adjacent ja existent de Clot del Xarelꞏlo.

Zona sud:
Al sud de l’àmbit es situa la carretera BV-2249 per sobre de la qual s’estenen zones agrícoles fins a la zona
de cresta situada a uns 270 m al sud de la carretera a una cota al voltant dels 300 i per on discorre un camí
que comunica el sector industrial de Torrentfondo amb el sector residencial del Grandet. Tant la pròpia
carretera BV-2249, com el camí de la cresta seran els principals punts d’observació del nou sector per la
seva posició elevada respecte l’àmbit. Els primers conjunts industrials del sector Torrentfondo que es situen
en la façana de la carretera també mantindran una visió de les noves activitats.

Foto 8. Vista en direcció sud des de la cotes inferiors de l’àmbit. La posició enclotada d’aquest punt fa que la visibilitat en direcció sud
sigui força reduïda.

Zona est:
A l’est de l’àmbit de la MP s’estén una zona de relleu suau àmpliament dominat per la trama agroforestal,
força continua i amb absència d’infraestructures, o nuclis de població destacables de forma que no
apareixen uns punts concrets d’observació.
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La visibilitat d’aquesta zona es realitzarà doncs de forma dispersa a través de la xarxa agrícola i amb
presència de claps i rengles de vegetació forestal que en difuminen la visió.

Foto 11. Vista en direcció nord des de l’àmbit de la Mp. A l’altra banda del torrent s’observen les instalꞏlacions d’Affinity, i en posició
llunyana sobre el fons escènic de Montserrat part del nucli de Masquefa.
Foto 9. Vista en direcció est des de l’àmbit de la Mp. La trama agroforestal s’estén en aquesta direcció sense uns punts definits
d’observació.

4.1.3.

Alternatives d’ubicació

Zona nord:
Alternatives d’ubicació considerades
Els terrenys situats al nord de l’àmbit de la MP són els que poden mantenir una visió més directa per la seva
posició frontal envers les noves instalꞏlacions. Els principals punts d’observació en aquest sentit són els
terrenys de sòls no urbanitzables situats a l’altra banda del torrent de Ca l’Esteve dominats per les activitats
agrícoles i on es situen les instalꞏlacions d’Affinity com a principal punt d’observació.

La Modificació Puntual ha considerat en aquest procés d’avaluació ambiental i paisatgística 3 alternatives
d’ubicació, que a nivell de l’Estudi Ambiental Estratègic són les alternatives 2, 3 i 4 respectivament:
-

Alternativa 2 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable de 115.000 m², d’usos
industrials i logístics en els terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i
al nord de la BV-2249.

-

Alternativa 3 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
“Can Bonastre 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics de
152.597 m², adjacent al sector industrial de Can Bonastre.

-

Alternativa 4 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics de
160.000 m² en els terrenys situats al sud del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al sud
de la BV-2249.

Alternativa 2

Foto 10. Vista en direcció l’àmbit de la Mp des de les instalꞏlacions d’Affinity.

Des d’una posició més llunyana el nucli urbà de Masquefa també mantindrà una visió del nou sector. Les
parts del nucli orientades a sud com el sector industrial de La Pedrosa o el barri del Serralet en tindran una
visió llunyana apantallada per les pròpies edificacions i instalꞏlacions del nucli urbà.

Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i
ecològic al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament industrial
amb la creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu de la BV2249, i garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de les
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parcelꞏles i establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els
espais qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració
d’aquests talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de
pinedes mediterrànies.
La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través
del carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un
millor tractament vegetal d’aquests paraments.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del
nou sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo, millorant la
maniobrabilitat dels vehicles i les condicions de seguretat de la intersecció.
Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.

Alternativa 3
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i
les necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial de Can Bonastre igualment format per una gran
parcelꞏla industrial, de forma que integraria una gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de
la xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de vessant amb pendents entorn al 810 % en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà
l’adaptació topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i
facilitar la integració paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus
existents del sector Can Bonastre.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials d’El Maset, la proposta d’ordenació preveu l’establiment de
zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i de zones de transició
d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir una
correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl
no urbanitzable.

Figura 11. Ordenació proposada Alternativa 2.

Visualment aquesta alternativa es situa en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les cotes 271
del marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent de Ca
l’Esteve, de forma que queda en una posició relativament enclotada respecte els punts culminants del relleu,
restringint la visibilitat de l’àmbit en sentit sud i oest (veure figura 10 i Annex 1. Conques visuals). Els
principals àmbits d’observació són els polígons adjacents de Clot del Xarelꞏlo i Torrentfondo i els terrenys
del sòl no urbanitzable al marge nord del torrent de Ca l’Esteve, i amb visibilitat parcial des d’alguns sectors
industrials i residencials del nucli de Masquefa.

Figura 12.Ordenació proposada Alternativa 3.
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Visualment aquesta es situa en un vessant amb una orientació sud-est entre les cotes 268 del límit amb el
sector Can Bonastre i la cota 242 en l’extrem nordest de l’àmbit en el límit amb el Camí vell de Can
Bonastre al Maset.
L’àmbit es situa en una posició plenament obert envers el nord est on es situen terrenys agrícoles a l’altra
banda del torrent de Can Bonastre i zones residencials del sector de Can Valls i del nucli de Masquefa com
a principals punt d’observació. Des del sector residencial proper d’El Maset únicament se’n tindria una visió
parcial. (veure figura 13 i Annex 1. Conques visuals).

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials el Grandet en la marge oest, la proposta d’ordenació preveu
l’establiment de zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i
zones de transició d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per
garantir una correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais
agrícoles del sòl no urbanitzable.
Aquesta alternativa s’estén de manera paralꞏlela a la BV-2249 que s’afegirà als sectors ja existents del
municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, el que pot suposar un cert efecte barrera al llarg d’aquesta
infraestructura viària, en contra de les previsions del PTRMB que defineix aquest espai com a corredor
biològic.

Figura 13. Visibilitat de l’àmbit de la MP alternativa 3.

Alternativa 4
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i
les necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, de forma que integraria una gran
àrea compacte d’ús industrial.

Figura 14. Visibilitat de l’àmbit de la MP alternativa 4.

L’àmbit es situa en una posició plenament obert envers el nord est on es situen terrenys agrícoles al marge
sud de la BV-2249 entre les cotes 265 del límit nordest a peu de la carretera i la cota 310 de l’extrem
sudoest de l’àmbit a tocar del camí de la Serra. La posició d’aquesta alternativa és similar a l’alternativa 2
però es situa en una posició més elevada i culminant del relleu de forma la visibilitat s’amplia notablement
respecte aquesta.

Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
Alternativa d’ubicació escollida
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de
la xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de replà amb pendents entorn al 8-10
% en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la
integració paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del
sector Clot del Xarelꞏlo.

L’alternativa escollida és l’alternativa 2, que tot i la transformació de l’espai agrícola actual, permet
compatibilitzar la preservació dels espais de valor natural i ecològic, amb les necessitats de creixement
industrial i el desenvolupament de les infraestructures viàries previstes, tot garantint la creació d’un pol
compacte d’activitat industrial, que satisfaci les demandes de parcelꞏles industrials de mida mitjana i gran i
possibilita l’ampliació de les activitats ja existents del sector Clot del Xarelꞏlo. La visibilitat moderada de
l’emplaçament fa que tot i la dimensió de les parcelꞏles, les mesures previstes de restauració de talussos
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permetran aconseguir una bona integració visual de l’actuació com a pol logístic envoltat de la matriu
agrícola i forestal.

4.3. VISIÓ INTEGRAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.3.1.

4.2. PROGRAMA I REQUISITS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.2.1.

Finalitat i justificació de la Modificació Puntual

La Modificació Puntual preveu delimitar un nou sector de sòl urbanitzable de 115.000 m², d’usos industrials i
logístics en els terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV2249.

Inserció de la Modificació Puntual i visió global de l’ordenació

La Modificació Puntual preveu la implantació d’un nou sector industrial i logístic que donarà lloc a la creació
d’un gran nucli d’activitat industrial conjuntament amb els sectors existents de Clot del Xarelꞏlo i el sector
existent de Torrentfondo en el municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons.
Aquest sector es mantindrà allunyat dels sectors residencials i envoltat per la trama agrícola de conreus de
secà i zones forestals que ressegueixen principalment la xarxa hidrogràfica.
L’ordenació proposada preveu la integració de l’activitat amb les següents premisses:

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha de
dotar al municipi de nou sòl per a la implantació d’activitats que requereixen de parcelꞏles mitjanes (més de
5.000 m²) i grans (més de 20.000 m²).
Aquesta MP permetria l’ampliació de les actuals instalꞏlacions d’ALDI al sector Clot del Xarelꞏlo.
4.2.2.

Components de la Modificació Puntual

La MP preveu una proposta d’ordenació no normativa que caldrà concretar i ajustar amb el planejament
derivat però que defineix les característiques i components principals del sector.



Emplaçament de l’activitat en un àrea de moderada visibilitat allunyada dels nuclis de població.



Formació d’una gran zona industrial, envoltada de sectors industrials ja consolidats creant un gran
pol industrial i logístic.



Creació d’una franja d’espais lliures que envolten les parcelꞏles que permetin la integració del
conjunt industrial i la transició vers els espais agrícoles de l’entorn.



Preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació topogràfica de les rasants de les
parcelꞏles en diferents nivells per tal de compensar els volums de moviments de terres i afavorir la
integració topogràfica del conjunt.



Restauració vegetal complerta de les zones de talussos en parcelꞏla privada que es generen per
l’anivellament de les parcelꞏles i que permetran recuperar en aquests espais comunitats pròpies de
les pinedes mediterrànies.



Manteniment de la vegetació natural existent de les àrees qualificades d’espais lliures.

Sistema viari
A partir de la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo s’estructura una rotonda que permet l’accés rodat al
nou sector. L’accés des d’aquest punt permet d’una banda minimitzar la vialitat del nou sector, i de l’altre,
millorar l’accés rodat per a les activitats existents en sòl no urbanitzable.
El nou sector incorpora la creació d’una nova rotonda en la BV-2249 amb el carrer Alemanya per tal de
millorar l’accessibilitat tant del nou sector, com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
El nou sector incorpora la reserva de terrenys per a la traça del futur vial previst en el PTPCC i també per a
la futura ampliació de la carretera BV-2249.
Sistema d’espais lliures
S’ha establert una àmplia franja d’espais lliures que envolta les noves parcelꞏles d’activitat industrial per tal
de permetre la correcta integració del nou sector i transició cap els espais de sòl no urbanitzable. Aquesta
franja d’espais lliures inclou, en la banda nord, la franja de separació envers el torrent de Ca l’Esteve com a
element de valor natural i espai de connectivitat.
El sistema d’espais lliures igualment envolta la peça d’equipament prevista.
Es mantenen com a espais lliures els peces de sòl situades al sudest de la reserva viària.
Sistema d’equipaments
L’ordenació proposada concentra el sistema d’equipaments en una peça adossada al carrer Alemanya que li
garanteixen unes bones condicions d’accessibilitat, i envoltat de zones verdes i l’àrea de reserva viària.
Sòl d’ús privat i edificació
L’ordenació de les parcelꞏles amb aprofitament privat es realitza a partir de la trama viària existent, que és el
carrer d’Alemanya del sector del “Clot del Xarelꞏlo”.
La modificació puntual preveu una única zona industrial i logística.

Figura 15.- Implantació de l’ordenació sobre ortofotomapa.
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4.3.2.

Alternatives d’ordenació

Alternatives d’ordenació considerades
S’han considerat dues alternatives d’ordenació fruit de l’evolució de la mateixa al llarg del propi procés de
tramitació i avaluació ambiental de la MP.
Alternativa 1
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
per tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 de 129.700 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
La MP P.G.O. preveu en la seva ordenació les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la
BV-2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i
ecològic al voltant del torrent de Ca l’Esteve, tot i afectar-ne una part d’habitats d’interès comunitari en
l’entorn de la desembocadura del torrent innominat, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament
industrial amb la creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu
de la BV-2249, i garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de
les parcelꞏles i establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Alternativa 2
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
per tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 de 115.000 m².
En relació a l’alternativa 1 s’han modificat els límits de l’àmbit, que d’una banda s’han ajustat al terme
municipal de Masquefa i de l’altre s’han exclòs els terrenys al voltant de la desembocadura del torrent
innominat en el torrent de Ca l’Esteve que estan catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.
Els criteris de l’ordenació són els mateixos de l’alternativa 1 en tant que permet establir un nucli industrial
adjacent a l’existent del clot del Xarelꞏlo i altres sector existents de Sant Llorenç d’Hortons, tot preservant els
espais de valor natural al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i establint una franja perimetral de zones verdes
per facilitar la integració del sector i la transició cap els espais agrícoles i forestals de l’entorn.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els
espais qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració
d’aquests talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de
pinedes mediterrànies.

El desenvolupament d’aquesta ordenació permet minimitzar les necessitats de nova vialitat, amb l’accés a
les parcelꞏles a través del carrer Alemanya i alhora millorar l’accés des d’aquest punt a les activitats ja
existents en sòl no urbanitzable.

Figura 16. Ordenació proposada Alternativa 2.

Figura 15.-.Ordenació proposada Alternativa 1.

La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través
del carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un
millor tractament vegetal d’aquests paraments.
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zona enclotada que manté una visibilitat moderada i en facilita la integració paisatgística. Aquesta
posició enclotada del sector permet igualment minimitzar l’alteració del fons escènic de Montserrat
tret característic d’aquest àmbit.

La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del
nou sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
Aquesta alternativa permet millorar, respecte l’alternativa 1, l’accessibilitat de la parcelꞏla d’equipaments que
es produirà al igual que les parcelꞏles d’aprofitament privat a través del carrer Alemanya, minimitzant així els
moviments directes des de la carretera BV-2249 i la necessitat de canalitzar el torrent existent paralꞏlel a la
carretera per accedir-hi a la parcelꞏla.



Productius. Els valors productius actuals de la zona es concentren en les zones baixes, al voltant
dels nuclis on el relleu és més favorable i es manté activa la producció agrícola i la tradició
industrial de la comarca. En l’entorn de l’àmbit es manté una trama agrícola de conreus de secà
amb vinya i conreus herbacis que es veurà en part ocupada per el nou desenvolupament. Bona
part dels terrenys actuals de l’àmbit es mantenen erms fruits de l’abandonament de l’activitat
agrícola, però aquest si que afectarà part de conreus de vinya i cereals que es veuran
transformats. D’altra banda el sector industrial i logístic està suposant un impuls econòmic
important a la zona i el nou sector formarà una unitat compacta d’activitat industrials i logística que
permeti l’ampliació de les actuals instalꞏlacions i/o la implantació de noves activitats.



Històrics. La comarca destaca per la presència d’un ric patrimoni paleontològic i un patrimoni
arquitectònic derivat del desenvolupament industrial tradicional de la comarca a partir del segles
XVIII i XIX. El projecte s’ubica en un sector allunyat dels nuclis de població sense afectar als
jaciments geològics, paleontològics, ni elements del patrimoni arquitectònic existents.



Naturals. Les principals formacions forestals que desprenen un valor natural i ecològic comunitari
són les pinedes mediterrànies de pi blanc, seguides dels alzinars, generalment molt fragmentats.
L’àmbit preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve on aquestes pinedes mantenen la seva major
representativitat i tot i que l’ordenació preveu l’afecció a claps existents de pinedes entre zones
agrícoles preveu la restauració dels talussos de parcelꞏla privada amb comunitats pròpies
d’aquestes pinedes de forma que es puguin recuperar aquestes comunitats intersticials.

Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
Alternativa d’ordenació escollida
L’alternativa escollida és l’alternativa 2 donat que permet evitar les afeccions sobre les comunitats naturals
catalogades com a hàbitats d’interès comunitari i concentrar els accessos a les parcelꞏles i equipaments a
través del carrer Alemanya, mantenint la qualificació d’espais lliures de les peces de sòl situades al sudest
de la reserva viària.
4.3.3.

Valoració global dels canvis induïts per la Modificació Puntual

La Modificació Puntual suposa una transformació significativa dels usos en l’àmbit, que són minimitzats en
base a les següents premisses bàsiques:


Adaptació contextual. L’activitat es desenvolupa en l’entorn proper d’altres activitats ja existents de
les mateixes característiques, creant una agrupació d’activitats industrial i logístiques.



Transició d’usos. L’ordenació preveu la transició d’usos del sòl per integrar la nova activitat
industrial, agrupada amb el conjunt de les activitats existents, envers la trama agrícola i forestal
que l’envolta. Els espais lliures envoltaran les parcelꞏles industrials tot mantenint la vegetació
natural existent a mode d’espai de transició envers les zones forestals del torrent de Ca l’Esteve i
els espais agrícoles a l’est de l’àmbit.



Adaptació topogràfica i restauració de talussos. Les dimensions de les parcelꞏles de mida mitjana i
gran requeriran de moviments de terres importants per a l’anivellament dels terrenys i l’aparició de
talussos en els límits de les explanacions. L’ordenació ha previst la integració d’aquests talussos
en la pròpia parcelꞏla privada per tal d’evitar les afeccions sobre la vegetació natural dels espais
lliures de transició. S’ha previst igualment la restauració vegetal d’aquests talussos en parcelꞏla
privada recuperant en aquests espais comunitats naturals pròpies de les pinedes mediterrànies,
per tal de reforçar la transició d’usos i la integració paisatgística de les activitats.



Aprofitament i adaptació d’infraestructures existents. L’ordenació preveu l’aprofitament de la vialitat
existent d’accés al sector adjacent del Clot del Xarelꞏlo per a l’accés al nou sector, minimitzant les
necessitats de nova vialitat. Aprofitant la presència d’aquestes infraestructures es realitzen
actuacions de millora i adaptació d’aquestes. D’una banda es preveu la formació d’una nova
rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i la carretera BV-2249, que permeti millorar
l’accessibilitat de tot el sector en condicions de seguretat. D’altra banda es preveu també la
formació d’una segona rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i el camí d’accés a les
activitats existents en sòl no urbanitzable de forma que amb la nova rotonda definida per l’accés al
sector el Clot del Xarelꞏlo 2, també es millora el camí d’accés a les activitats existents situades en
sòl no urbanitzable.

4.4. ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS
La valoració global de les transformacions del punt anterior s’analitza a continuació.


Estètics. Aquest paisatge agroforestal es caracteritza per uns relleus ondulats i un mosaic agrícola
i forestal, amb un cromatisme apagat. La MP aprofita aquest ondulat dels territori ubicant-se en una
15
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5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
5.1. ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
La Modificació puntual es dissenya combinant les següents estratègies:
Contextualització de la nova activitat aprofitant la presència d’activitats adjacents de les mateixes
característiques.
Ocultació per la selecció d’un àmbit amb visibilitat moderada i allunyada dels principals punts d’observació.
Naturalització, definint unes franges perimetrals de zones verdes on es pugui mantenir la vegetació natural
existent tant de les zones forestals, com de les zones existents de conreus de vinya. La Modificació Puntual
preveu la restauració complerta dels talussos generats en l’interior de les parcelꞏles privades recuperant en
aquests espais comunitats naturals de pinedes mediterrànies.
5.2. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Criteris d’integració
paisatgística
Minimitzar la dispersió d’activitats
en el territori

Utilització d’infraestructures
existents

Preservació d’elements naturals
Ocultació de l’activitat

Adaptació topogràfica

Minimització de les afeccions a
les cobertes i restauració
d’hàbitats naturals

Mesures d’integració paisatgística.
Ubicació de la nova activitat en un entorn d’activitats
industrials i logístiques ja existents del propi terme de
Masquefa i del terme veí de Sant Llorenç d’Hortons.
La MP preveu l’aprofitament de la vialitat existent del sector
adjacent del Clot del Xarelꞏlo per a l’accessibilitat al nou
sector, evitant així la creació de noves infraestructures
d’accés.
La Modificació si que preveu la formació d’una rotonda
d’enllaç del carrer Alemanya amb la carretera BV-2249, que
permeti millorar l’accessibilitat a ambdós sectors.
La Modificació ha ajustat els límits del seu àmbit per
preservar els espais naturals al voltant del torrent de Ca
l’Esteve qualificats com a hàbitats d’interès comunitari.
S’ha seleccionat un àmbit de visibilitat moderada que es
manté allunyat dels nuclis de població
La MP preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles,
l’adaptació topogràfica de les rasants de les parcelꞏles en
diferents nivells per tal de compensar els volums de
moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del
conjunt.
La MP integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels
talussos generats per la creació de les noves plataformes en
el propi àmbit de les parcelꞏles privades evitant les afeccions
sobre les comunitats naturals de les àrees qualificades com
a espais lliures.
La MP preveu la restauració plena dels talussos resultants
en parcelꞏla privada amb vegetació natural pròpia de les
comunitats de pinedes mediterrànies.

6. CONCLUSIONS
L’actuació es situa en el municipi de Masquefa en un entorn caracteritzat per un gran mosaic agrícola que
ocupa les zones planeres aprofitant els suaus relleus de la zona, vertebrat per una xarxa d’espais forestals
que ressegueixen la xarxa hidrogràfica formada per barrancs i torrents de relleu abrupte, on les pinedes
dominants es barregen amb comunitats d’alzinars i rouredes més fragmentades i localitzades en aquelles
fondalades més abruptes. En les darreres dècades del segle passat i principis d’aquest, el creixement
demogràfic i econòmic ha donat lloc a l’augment del nombre d’elements antròpics, com el creixement del
nucli urbà de Masquefa i l’aparició d’àrees residencials i industrials segregades del nucli que han ocupat
terrenys de la plana agrícola.
La Modificació Puntual preveu el desenvolupament d’un nou sector industrial i logístic adjacent al sector ja
existent del Clot del Xarelꞏlo per tal de permetre l’ampliació de les activitats ja existents i/o la implantació de
noves activitats.
Tot i la transformació significativa que suposa la implantació d’una activitat industrial en terrenys
principalment agrícoles, l’àmbit de la Modificació Puntual s’ha centrat en un vessant de visibilitat moderada
allunyada dels nuclis habitats i principals punts d’observació, i envoltada d’altres activitats industrials ja
existents del sector Clot del Xarelꞏlo i el sector de Torrentfondo en el terme municipal veí, creant així un gran
pol d’activitat industrial a cavall dels dos termes i envoltada de la trama agrícola.
L’ordenació preveu l’accés a l’àmbit de la Modificació Puntual aprofitant la xarxa viària existent, tot aprofitant
per realitzar actuacions complementàries que en millorin l’accessibilitat global de la zona.
La Modificació Puntual preveu la preservació de l’entorn natural del torrent de Ca l’Esteve i l’establiment
d’una franja perimetral d’espais lliures on es preservarà la vegetació natural existent que facilita la transició
entre el nou sector industrial i els espais agrícoles i forestals.
La Modificació Puntual preveu una integració dels talussos resultants de l’anivellament dels terrenys en
l’àmbit de la pròpia parcelꞏla privada i la restauració complerta d’aquests talussos que permeti recuperar en
aquests espais intersticials comunitats naturals de les pinedes mediterrànies que facilitin la integració
paisatgística de les noves activitats en l’entorn.

Masquefa, febrer de 2019

L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan Filbà

L’Enginyer de Forests

Xavi Sotomayor Serrano
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ANNEX 1. CONQUES VISUALS
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ANNEX 2. SECCIONS TRANSVERSALS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. TRACTAMENT DE TALUSSOS
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ANNEX 9. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

ANNEX 9. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada s’adjunta en un document independent.

4. PLÀNOLS

QUADRE DADES PPU
1
4
5
6RV
21

VIARI
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENT
PROTECCIO VIARI
TOTAL SISTEMES
INDUSTRIAL LOGÍSTIC
TOTAL ZONES

TOTAL SUD "EL CLOT DEL XAREL.LO 2"

SUPERFICIE
m²
%
820,00
0,71
39.435,00
34,29
5.750,00
5,00
13.545,00
11,78
59.550,00
51,78
55.450,00
48,22
55.450,00
48,22
115.000,00

100,00

