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0. MEMÒRIA DEL TEXT REFÒS
En data 6 de juny de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va adoptar l’acord
d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Parcial del sector industrial de Can Bonastre, de
Masquefa, promoguda per la societat La Masia de Masquefa, S.L., I supeditar la publicació d’aquest
acord al DOGC I la consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, degudament verificat pel Ple
municipal, que incorpori la prescripció següent:
“Cal concretar l’ús a desenvolupar a la peça d’equipament, les seves condicions d’ordenació
tenint en compte la consideració segona prevista a l’informe de la OTAAA, els impactes
ambientals que se’n derivin I proposar, si s’escau, les corresponents mesures correctors i/o
compensatòries, que hauran de ser avaluades per l’òrgan ambiental.”
En aquest apartat s’indica com s’han incorporat en el present Text Refós les prescripcions definides per
la Comissió:
A) Canvis introduïts en la memòria:



B)

En l’apartat 3.4.1. Estructura general de l’ordenació s’ha definit la implantació d’un aparcament de
camions en la parcel·la d’equipaments públics.
En l’apartat 3.4.1. Estructura general de l’ordenació es defineixen unes mesures compensatòries a
realitzar per a la implantació de l’aparcament de camions en la parcel·la d’equipaments públics.
Canvis introduïts en la Normativa Urbanística:


S’incorpora a la normativa urbanística, concretament a l’article 7. Modificació del plànols
d’ordenació o.01, o.02 i o.03 del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre” I
incorporació de tres nous plànols o.04, o.05 I o.06. S’incorporen tres nous plànols d’ordenació
:
o.04. Proposta d’implantació de l’aparcament. Disposició plataformes d’anivellament i
dels gàlibs màxims edificatoris
o.05. Proposta d’aparcament de camions. Plànol no normatiu.
o.06. Mesures compensatòries.



S’incorpora a la normativa urbanística, concretament a l’article 8. Modificació de l’article
25, de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can
Bonastre”. Sistema d’equipaments públics:

TEXT REFÓS



En l’apartat 3. Condicions d’ús, es concreta per l’equipament l’ús de serveis de
transport i específicament l’aparcament de camions.



En l’apartat 4. Condicions de l’edificació, s’incorpora un apartat g) Materials i
cromatisme. Els acabats de l’edificació hauran d’emprar materials naturals amb les
gammes de colors terrosos adequats al sòl agrari on s’ubica per tal de garantir la
correcta integració paisatgística.



Es modifica l’apartat 5 Aparcament que es passa a denominar Condicions
d’implantació de l’aparcament, on es defineixen les condicions d’implantació
topogràfica de l’aparcament.
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S’incorpora a la normativa urbanística un nou article 10. Mesures compensatòries.

El desenvolupament del Pla Parcial incorporà com mesura compensatòria la restauració i
recuperació d’espais naturals amb diferents graus de degradació, en una superfície equivalent a
la superfície afectada per l’aparcament en la parcel·la d’equipaments públics, d’acord amb el
plànol o.06. Mesures compensatòries.
La restauració i recuperació d’espais naturals es realitzarà en tres espais de titularitat municipal o
bé corresponents al Domini Públic Hidràulic:
C) Canvis introduïts en els plànols



S’han introduït tres nous plànols d’ordenació:
o.04.

Proposta d’implantació de l’aparcament. Disposició
d’anivellament i del gàlib màxim edificatori
o.05. Proposta d’aparcament de camions. Plànol no normatiu.
o.06. Mesures compensatòries.
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1. INFORME DE RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS I INFORMES DELS ORGANISMES OFICIALS
1.1. SITUACIÓ DEL TRÀMIT I D’INFORMACIÓ PÚBLICA
L’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre es va acordar
en Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de gener de 2017, posteriorment va ser publicat al,
al BOP, al diari Ara i sotmès a un període d’exposició publica d’un mes a partir del 6 de febrer de
2017(darrera data de publicació del anunci al BOP).
Durant aquest període d’exposició pública tots els particulars afectats poden formular al·legacions,
suggeriments o reclamacions que considerin oportunes en relació al planejament.
Paral·lelament a l’exposició pública, i d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, es van sol·licitar informes als següents organismes que per
raó de les seves competències sectorials es podien veure afectats:
a) Àmbit territori i sostenibilitat
a.

Aigües

b.

Canvi climàtic

c.

Contaminació Acústica i Lluminosa

d.

Contaminació Atmosfèrica

e.

Geològic

f.

Medi Ambient

g.

Mobilitat

h.

Transports Terrestres (Carreteres i Ferrocarrils)

b) Àmbit empresa
a.

Energia

b.

Seguretat Industrial

c.

Telecomunicacions

c) Àmbit de Cultura
a.

Patrimoni arqueològic

b.

Patrimoni arquitectònic i arqueològic

d) Àmbit de medi natural
a.

Desenvolupament rural

b.

Medi natural

1.2. OBJECTE
L’objecte d’aquest informe és d’una banda donar resposta a les al·legacions que s’hagin pogut rebre
durant la fase d’exposició pública de la Modificació Puntual del Parcial Urbanístic de Can Bonastre i,
d’altra banda, donar resposta i justificar el compliment de les prescripcions i consideracions
contingudes als informes emesos pels organismes que per raó de les seves competències sectorials es
puguin veure afectats.
Durant aquest període d’exposició pública no s’han rebut al·legacions.
Respecte als informes sol·licitats als organismes afectats s’han rebut els que es detallen a continuació:
a) Informes sectorials Qualitat acústica i Qualitat lumínica (2 de març de 2017).
b) Qualitat ambiental i canvi climàtic (21 de febrer de 2017).
c) Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (20 de març de 2017).
TEXT REFÓS
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A partir d’aquests informes en el document proposat per a l’aprovació provisional s’han introduït una
sèrie de canvis, per tal de donar-los compliment, que a continuació es justifiquen.
1.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN ELS INFORMES
EMESOS PELS ORGANISMES QUE PER RAÓ DE LES SEVES COMPETÈNCIES SECTORIALS ES
PODRIEN VEURE AFECTATS
1.3.1. Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic rebut en data 2
de març de 2017
EXPOSA
Vistes les circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades, s’emet informe sobre la Modificació
Puntual del pla Parcial urbanístic del sector industrial de Can Bonastre, al terme municipal de Masquefa,
en el sentit següent:
Avaluació del Vector Contaminació acústica:
El terme municipal de Masquefa disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat i adequat al Decret
176/2009. L’àmbit de Pla Parcial no disposa de zonificació perquè en el moment que es va fer el Mapa
no estava urbanitzat.
La documentació del Pla Parcial integra els objectius de qualitat acústica d’acord amb les zones de
sensibilitat i usos del sòl del municipi, seguint els criteris de l’Annex A del Reglament de la Llei 16/2002,
de manera que es pugui garantir que l’impacte acústic sobre els receptors sensibles que es
distribueixen al terme municipal sigui mínim i compatible.
El Pla Parcial estableix que l’àmbit es qualificarà com a zona C2. De forma colindant hi ha la zona
residencial del Maset, qualificada com a A4. Segons l’annex 1 del Decret 245/2005, el pas d’una zona
acústica a un altre ha de ser progressiu, és a dir, d’una zona de sensibilitat acústica baixa s’ha de
passar a una zona de sensibilitat acústica moderada per arribar a una zona de sensibilitat acústica
alta. Per tant, el Pla Parcial ha de contenir una zona de transició entre l’àmbit del pla i la zona residencial
contigua.
Abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents l’ajuntament ha de comprovar que el
projecte bàsic del pla, recull els objectius de qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries
per al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectiu es fan efectius tant en el projecte
d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny.
Si el projecte bàsic del pla no compleix el que disposa l’apartat anterior, el procediment administratiu
d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti el seu compliment o previsió.
Avaluació del Vector Llum
El Pla Parcial integra els preceptes derivats de la contaminació lumínica establint criteris i objectius
ambientals per assegura la seva prevenció. Quant a la normativa de referència, es fa menció del
derogat Decret 82/2005, de 3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig però en el seu lloc s’ha de cita i donar compliment al Decret 190/2015, de 25
d’agost que el substitueix.
Es verifica que les zones de protecció envers la contaminació lumínica identificades a la
documentació presentada son correctes i es corresponen amb el Mapa aprovat el desembre de 2007.
Aquest Mapa està en procés d’actualització per tal d’incorporar els canvis urbanístics que s’han anat
produint des de la seva aprovació , motiu pel qual s’haurà de verificar la qualificació i adaptar les
prescripcions per a l’enllumenat exterior d’acord amb la zonificació que d’aquestes tasques
d’actualització en resulti.
Tanmateix, els Servei estableix que els nous aparells d’enllumenat exterior, en funció de la zona de
protecció envers la contaminació lumínica i de l’horari d’ús han de complir entre d’altres:
- Les característiques de les làmpades permeses ( Apartat 1 de Annex 2 del Decret 190/2015)
- Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSins) dels llums (apartat 2 de
l’ Annex 2 del Decret 190/2015)
TEXT REFÓS
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RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe:
1.
El Pla Parcial recollirà una zona de transició dins la mateixa ordenació entre aquest i la zona
residencial contigua.
2. Es modifica la referència al Decret 190/2015, de 25 d’agost ( en lloc del Decret 82/2005 ja derogat) i
es dona compliment , entre d’altre en referència a les làmpades permeses i els percentatges màxims de
flux lluminós FHSins. ( Apartats 1 i 2 de l’annex 2 del decret 190/2015)

1.3.2. Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic rebut en data 21 de
febrer de 2017
EXPOSA
Vist l’àmbit i l’abast de la Modificació Puntual de Pla Parcial urbanístic, l’oficina Catalana de Canvi
climàtic no considera necessari emetre informe tècnic sobre la proposta degut al seu baix impacte sobre
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i la no rellevància den termes d’adaptació al canvi
climàtic.
Amb tot la oficina apunta que seran d’aplicació aquelles mesures ambientals que es van preveure en
l’avaluació ambiental estratègica del
Pla Parcial urbanístic que fan referència al manteniment i
preservació del mosaic agroforestal, vinyes i conreus propers a la zona.
RESPOSTA
No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement
1.3.3. Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya rebut en data de 20 de març de
2017
EXPOSA
En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenint en compte la normativa
d’aplicació , aquest Institut emet la seva opinió en els termes següents:
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic
L’àmbit de l’actuació projectada no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic,
segons consten definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori
i Sostenibilitat.
Riscos geològics
La documentació que ha pogut ser consultada en relació a la modificació puntual del Pla Parcial del
sector industrial de Can Bonastre no inclou informació en relació als riscos geològics.
Tot i això i tenint en compte la ubicació geològica i geomorfològica de l’àmbit , així com els informes
emesos per aquest institut que consten a l’apartat antecedents, i considerant que l’objecte de la
modificació del Pla parcial és una modificació en la ordenació i regulació dels gàlibs màxims de la
zona industrial així com la concreció de la zona d’equipaments, a la vegada que alguns ajustos en la
geometria de la zonificació per l’adaptació del mateix en coherència amb les obres d’urbanització
que s’estan executant no considerem necessària l’elaboració d’un estudi complementari de riscos
geològics.
Altres consideracions en relació amb l’emissió del present informe
El present informe s’emet en atenció a la petició formulada pels SSTT de la Catalunya Central, dins del
termini atorgat sobre la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Can Bonastre al terme
municipal de Masquefa.
(...)
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Les declaracions anteriors no comporten que s’assumeixi qualsevol obligació o responsabilitat que no
hagi estat expressament exclosa, sinó que s’haurà d’estar als termes de l’encàrrec i de la normativa
aplicable.
RESPOSTA
No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement.

1.4. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
En el present període de informació pública de la Modificació Puntual de Pla Parcial de Can Bonastre
no s’han presentat al·legacions.
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2. MEMÒRIA INFORMATIVA
2.1. MARC TERRITORIAL
El terme municipal de Masquefa és a l’extrem sud-oriental de la comarca de l’Anoia. Limita pel costat de
l’Anoia amb els termes de Piera (oest) i els Hostalets de Pierola (nord i nord-est), i amb els de Sant Esteve
Sesrovires (Baix Llobregat, a l’est) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, al sud i est). El territori del terme
municipal engloba 17,1 km² i té una població de 8.367 habitants, segons dades subministrades per
l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2011, amb una densitat de població de 487, 1 hab/km².
L’àmbit del Pla Parcial es situa a l’oest del terme, al límit amb Piera.

Imatge 1. Font: Institut cartogràfic de Catalunya

2.2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA
2.2.1. Situació i àmbit del sector
L’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre, es situa a l’oest del municipi, al límit del terme municipal amb
Piera; l’àmbit limita pel nord i l’est amb la zona agrícola prèvia al camí vell del Can Bonastre al Maset,
pel sud-est amb la urbanització del Maset, pel sud amb camps de conreu, ajustant el límit al curs d’aigua
del torrent de la font del Maset, tot i que no està afectat per la delimitació de zones inundables
per l’avinguda de períodes de retorn. Per l’oest limita amb la carretera BV-2241 que enllaça amb la B-224
amb Sant Sadurní d’Anoia. La superfície total de l’àmbit és de 174.771 m².
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Imatge 2. Font: Institut cartogràfic de Catalunya

2.2.2. Antecedents urbanístics
El planejament vigent al municipi de Masquefa correspon al Pla General d’Ordenació Urbana aprovat
definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC num. 851 de 12 de juny de 1987.
Posteriorment es va elaborar el Text Refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme
municipal de Masquefa aprovades definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC num. 4681
de 21 de juliol de 2.006.
El Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre”, es va aprovar definitivament amb data 03
de juny de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data 20 de juny de 2016. Aquest Pla Parcial urbanístic
desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de
Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC. 37523 amb data 15 de maig de
2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can Bonastre.
El projecte d’urbanització, es va aprovar definitivament per Junta de Govern Local el 27 de juny de
2016, i es va publicar al BOP de 22 de juliol de 2009. En data 17 d'octubre de 2016, la Junta de Govern
Local va aprovar definitivament el "Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d'actuació
urbanística del Sector Industrial Can Bonastre", formalitzat en escriptura pública autoritzada pel notari
d'Igualada, el Sr. Carlos Calatayud Chollet, en data 26 de juliol de 2016 protocol 1434. La reparcel·lació
es va publicar al BOPB de 7 de novembre de 2016
Recentment s’han iniciat els treballs de redacció del nou Planejament d’Ordenació Urbanístic
Municipal.
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2.2.3. Planejament territorial i sectorial. Planejament d’àmbit superior
Són dues les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de Masquefa.
Aquestes figures són les següents:
•

Plans territorials generals
o Pla territorial general de Catalunya (PTGC)

•

Plans territorials parcials
o Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC)

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a la planificació
a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social.
Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, els Plans Sectorials i els
Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea de Masquefa és el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008,
s’estructura en base a tres eixos diferenciats; el sistema d’assentaments urbans, el sistema d’espais
lliures i el sistema de les infraestructures de comunicació. El Pla avarca un territori extens, establint
criteris i objectius per àmbits funcionals. En el cas del municipi de Masquefa, s’inclou dins l’àmbit del
sistema urbà dels Hostalets de Pierola – Piera – Masquefa.
Els dos municipis de referència de l’àmbit en estratègies de major creixement i potenciació dels nuclis,
es concentren al municipi de Piera i al mateix Masquefa, amb una estratègia de creixement moderat.
Masquefa té doncs una importància relativa en relació al seu entorn; pel que fa a les rodalies més
immediates suposa un lloc de referència però la seva polaritat és compartida, i més enllà del
subsistema no representa un node de destacada importància.
De tos els criteris i objectius que es determinen al PTPCC, les que el present PPU haurà de tindre en
compte són les següents:
-

Potenciar la centralitat territorial i econòmica i l’accessibilitat d’aquestes comarques, que tenen
una posició estratègica en els eixos sud-nord i est-oest de Catalunya.

-

Ordenar el creixement econòmic i demogràfic que es pugui produir els propers vint anys i que
pot incrementar de manera destacada el pes d’aquesta àrea sobre el conjunt de Catalunya.

-

Preservar el sistema d’espais oberts i el paisatge tot connectant i integrant els espais lliures
d’urbanització.

-

Creació d’equipaments col·lectius i d’espais públics de relació dins les urbanitzacions i entre elles i
els nuclis històrics.

-

Programació de sòl destinat a polígons industrials o parcs d’activitat econòmica d’abast i gestió
supramunicipals, amb la finalitat de reduir la desproporció entre els llocs de treball oferts i la
població ocupada resident, que continuaria augmentant, i disminuir en conseqüència la
mobilitat obligada per motius laborals.

-

Integració d’aquestes intervencions en el sistema dels espais oberts de l’àmbit, amb especial
consideració dels sòls de valor agrícola que ara n’ocupen la part més planera. En aquesta línia,
cal apuntar que l’àmbit del Pla Parcial limita al sud amb sòl d’interès agrari i/o paisatgístic;
caldrà aplicar les mesures d’integració necessàries en aquest límit amb el sòl no urbanitzable. La
resta de límits del sector, limiten amb terrenys amb protecció preventiva.
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Imatge 3: Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia
Font: Pla Territorial de les Comarques
Centrals
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2.2.4. Les determinacions del PPU del sector Can Bonastre
Aquest Pla Parcial urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can
Bonastre.
El Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre”, es va aprovar definitivament amb data 03
de juny de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data 20 de juny de 2016.
La conveniència i oportunitat del desenvolupament de l’esmentat pla parcial urbanístic es justifica en
la concurrència de l’interès públic i privat, per a poder implantar al municipi de Masquefa sòls
industrials de parcel·la gran. D’acord amb el planejament vigent del municipi, el sector de “Can
Bonastre” eren els únics terrenys industrials pendents de desenvolupament que permetrien la
implantació d’aquest tipus d’indústria.
Amb el Pla Parcial s’aconsegueix reforçar l’estructura productiva de Masquefa, afavorint l’activitat
econòmica i la consolidació del sector industrial de “Can Bonastre”. D’altra banda, el fet que tot
l’àmbit sigui d’un únic propietari fa més viable el seu desenvolupament.
A més, cal mencionar que l’àmbit del Pla Parcial llinda a l’altra banda de la carretera BV-2241 amb el
polígon industrial “Fibrotubo Bonna, SA”, al terme municipal de Piera i que el document en tràmit de
revisió del Pla General d’aquest municipi, preveu també creixement industrial en aquest àmbit
D’aquesta manera, es podria arribar a consolidar un pol industrial compartit entre Piera i Masquefa, tal i
com apunta el PTPCC.
Paral·lelament al Pla Parcial del sector Can Bonastre es redacta el projecte d’urbanització del mateix,
el qual s’aprova definitivament per Junta de Govern Local el 27 de juny de 2016.
En l’actualitat, s’estan duent a terme les obres del projecte d’urbanització, que possibilitin la
implantació de la nau.

Imatge 4: Obres d’urbanització del sector Can Bonastre. Vial d’accés
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Imatge 5: Obres d’urbanització del sector Can Bonastre. Plataforma nau

El Pla Parcial ordena el sector en base als objectius principals fixats; preservar el màxim possible els
àmbits d’interès ambiental del sector, així com les transicions amb el sòl no urbanitzable i les
connexions amb la xarxa existent de camins rurals i sistemes d’espais lliures.
D’aquesta manera, el sector s’organitza a partir del vial d’accés; a una banda resten els sòls
destinats a equipaments i zones verdes, que són també els àmbits amb una topografia més acusada,
i a l’altra banda del vial es preveu la qualificació de sòl industrial de parcel·la gran. Els límits de
l’àmbit, es qualifiquen d’espai lliure, per garantir una correcta transició amb el sòl no urbanitzable.
Aquest “coixí verd” és més generós al límit sud, on el Pla Parcial preserva el torrent de la font del
Maset que discorre en sòl no urbanitzable, amb la corresponent vegetació de ribera, entenent que
aquest límit és més sensible a nivell ambiental, també per la seva proximitat amb la urbanització del
Maset.
En concret, els objectius en base als quals s’ordena el Pla Parcial de Can Bonastre, i d’acord amb la
memòria d’ordenació del mateix, són:
•

Possibilitar la implantació de gran indústria

•

Garantir la preservació
paisatgístic i ambiental

•

Promoure la integració amb el sòl no urbanitzable adjacent, delimitant una franja
d’espais lliures com a element de contenció i d’acabat de la urbanització

•

Protegir la xarxa hídrica del torrent de la font del Maset, establint un coixí verd en aquest
límit per preservar aquest àmbit natural.

•

Introduir elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de l’edificació

•

Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per a la creació de
les zones verdes, equipaments, xarxa viària local i serveis tècnics.

•

Aprofitar la proximitat amb el nucli del Maset, per donar sortida i generar una
nova microcentralitat accessible a peu a aquesta urbanització, amb espais lliures de
qualitat que donin servei a ambdues peces; l’àmbit industrial i el Maset i possibilitin
recorreguts a peu i bicicleta.
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Imatge 6. Font: Equip redactor. Plànol d’informació. Planejament vigent. Zonificació

PPU
016

En la imatge i quadre adjunt es pot veure la ordenació del Pla Parcial, així com el detall de
zones i sistemes. Tal i com es detalla al quadre, els equipaments es preveuen a la zona definida
amb la clau
4a/5, compartida entre equipaments i Parcs Públics. El document de Pla Parcial fixa les
reserves mínimes de cada sistema i establia que la delimitació així com els usos previstos per
l’equipament haurà de tramitar-se via redacció d’un pla especial.
Tal i com es detalla a la memòria del Pla parcial, aquesta zona d’equipaments podrà situar-se
donant façana al carrer d’accés i tindrà per tant una posició immillorable pel que fa a connectivitat
amb la xarxa general. Aquesta peça d’equipaments haurà de limitar amb el Turó del Cairot i serà per
tant una peça que podrà servir de ròtula en l’estructura tant interna com externa a l’àmbit pel que
fa a recorreguts i mobilitat cívica.
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2.2.5. Topografia, estat actual i usos
L’àmbit del sector industrial presenta en la majoria una pendent mitjana moderada en direcció nordoest, sud-est. Tot i que dins l’àmbit trobem també el turó del Cairot, amb alguns àmbits amb pendent
superior al 20%. L’ordenació del Pla Parcial, evita l’afectació a aquests terrenys, preservant-los degut
al seu valor natural i paisatgístic.
Actualment, que s’estan realitzant les obres d’urbanització, la topografia de l’àmbit s’està
modificant. La topografia resultant és la que es mostra al plànol adjunt; com es pot veure, la
plataforma de la nau queda a cota gairebé constant, i als marges nord-oest i sud-est es generen
talussos tant amb la carretera BV-2241 com amb el vial d’accés a la zona industrial.
La plataforma de la nau serà un pla situat a una cota concreta calculada per a compensar el
moviment de terres de desmunt i terraplè, el carrer baixarà amb una pendent uniforme del 6,0%
fins arribar en el cul de sac a la mateixa cota de l’esmentat pla per a garantir-ne l’accés.

Imatge 7. Font: Equip redactor. Plànol d’informació. Topogràfic estat actual

Imatge 8. Font: Obres d’urbanització del sector Can Bonastre. Plataforma nau, moviment de terres
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2.2.6. Situació respecte de les infraestructures i serveis
El nou carrer disposa de les diferents xarxes de serveis urbanístics: xarxa de clavegueram d’aigües
pluvials, xarxa de clavegueram d’aigües residuals, xarxa d’abastament d’aigua potable, xarxa de reg,
xarxa elèctrica, xarxa d’enllumenat públic i xarxa de telefonia.
La xarxa de clavegueram d’aigües pluvials transcorre per sota calçada, des la futura rotonda
de la carretera BV-2241 fins al cul de sac; aquesta està formada per col·lectors de polietilè corrugat de
doble capa on s’hi aboquen les aigües recollides en els embornals situats al llarg del carrer. La xarxa
de drenatge segueix per sota el camí de serveis fins a arribar a la parcel·la de serveis tècnics on s’hi ha
instal·lat un decantador-separador d’hidrocarburs que permet fer el tractament de la primera fracció
d’aigües pluvials. Al llarg del recorregut s’han instal·lat diferents pous de registre de 100cm de
diàmetre amb una separació màxima de 50 metres. A més, s’ha col·locat una cuneta formigonada, a
peu de talús del turó del Cairot encarregada de canalitzar l’aigua d’aquesta zona.
La xarxa de clavegueram d’aigües residuals està formada per una sèrie de col·lectors de polietilè
corrugat doble capa que tenen el seu inici en el cul de sac del carrer públic. Els nous col·lectors, igual
que en el cas de la xarxa de drenatge, segueixen per gravetat al llarg del camí de serveis fins a arribar
a la parcel·la de serveis tècnics on s’ha instal·lat una estació depuradora d’aigües residuals per tal de
poder evacuar posteriorment l’aigua a la xarxa de recollida d’aigües pluvials que per gravetat seran
conduïdes fins al seu abocament al Torrent del Bagant.
La nova xarxa d’aigua potable s’ha connectat a la canonada existent de PE DN-110 situada al camí
del Maset. Del punt de connexió en surt una nova canonada de PE-100 DN-110 i PN16 seguint el traçat del camí de serveis fins al grup de pressió instal·lat a l’interior de la parcel·la de
serveis tècnics. D’aquest grup de pressió en surt una nova canonada del mateix tipus que l’anterior
que transcorre al llarg del camí de serveis fins arribar al cul de sac del carrer públic, des d’on s’estén
per sota la vorera fins a connectar-se a la xarxa existent de PVC 75 situada en el talús del turó del
Cairot. Del dipòsit existent, situat a la part superior del turó, en surt una segona canonada de PVC110
en la qual s’ha realitzat una nova connexió amb una canonada que permet donar servei tant
d’abastament d’aigua potable com anti- incendis a la parcel·la industrial i a la parcel·la
d’equipaments. A més, aquesta nova canonada també és l’encarregada d’abastir l’hidrant soterrat
situat sota la vorera del cul de sac del carrer públic.
El carrer públic disposa d’una xarxa de reg que s’estén al llarg de la vorera del costat sud. La
canonada és de polietilè del tipus PE-40 DN-63 i PN-10 i s’ha connectat en un punt pròxim a l’hidrant
instal·lant en la nova xarxa d’abastament d’aigua potable. La xarxa de reg alimenta dues
boques de reg que s’han distribuït al llarg de la vorera del carrer públic.
Per tal de dotar de subministrament d’energia elèctrica de MT al sector de Can Bonastre s’han hagut
de realitzar obres fora sector. A partir de la connexió en punta, realitzada a la línia soterrada existent
de l’Avinguda de Masquefa, s’ha estès per sota la calçada del carrer Aragó una nova línia de 25kV
del tipus 2x(3x240mm2) Al 18/30kV que continua al llarg del camí de serveis fins a connectar amb la
nova estació transformadora instal·lada a l’interior de la parcel·la de serveis tècnics. Aquesta permet
alimentar el nou centre de mesura de la propietat industrial instal·lat en el seu costat.
De la nova estació transformadora situada dins la parcel·la d’equipaments en surten un total de tres
línies de baixa tensió del tipus 3x240+1x150 mm2 per tal de donar servei a les diferents parcel·les del
sector.


Línia 1: quadre d’enllumenat públic i estació depuradora.



Línia 2: alimentació del cgp de la parcel·la industrial (carrer privat)



Línia 3: alimentació del cgp de la parcel·la d’equipaments (carrer públic). Aquesta transcorre
per sota el camí de serveis situat al costat del carrer privat fins a arribar al cul de sac des d’on es
connectarà amb la cgp.

Del nou quadre d’enllumenat públic situat a l’interior de la parcel·la de serveis tècnics en surten un total
de dos línies del tipus RV 0,6/1kV de 4x6mm2 amb conductor de Cu de 35mm2.
La primera d’elles permet alimentar els onze punts de llum situats al carrer públic mentre que la segona
línia tant sols alimenta els quatre punts de llum situats al carrer privat. Els diferents punts de llum de 8,0
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metres d’alçada han estat distribuïts unilateralment a la part exterior de la vorera sud (límit entre vorera i
berma)amb una interdistància de 24,0 metres.
La nova línia de telefònica s’ha connectat a la línia aèria existent situada a l’altre costat de la carretera
BV-2241 on s’ha realitzat una conversió aèria-soterrat. El nou prisma soterrat format per dos tubs de PVC
de DN-110 creua la carretera BV-2241 a l’altura de la futura rotonda. Un cop a dins del nou sector
industrial el prisma de telefònica continua al llarg de la vorera del costat sud del carrer fins a l’arqueta
HF-II situada en el límit entre el carrer públic i privat. D’aquesta arqueta en surten dos prismes secundaris
formats per tubs de PVC de DN-63mm per donar servei tant a la parcel·la d’equipaments com a la
parcel·la industrial. El primer d’ells creua per sota la calçada del cul de sac mentre que el segon
continua per sota la vorera del carrer privat fins al seu punt més baix.
2.2.7. Estructura de la propietat
Previ al Pla parcial de Can Bonastre, l’àmbit estava format per tres propietats cadastrals
diferenciades, però les tres, del mateix propietari. La propietat CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO SA
amb direcció postal al c/Messina 2 de Saragossa i amb direcció postal a efectes de notificació al
c/Viladomat 317 entresol de Barcelona.
Desprès de la tramitació del Pla Parcial de Can Bonastre, la seva aprovació i publicació, es
va redactar el projecte de reparcel·lació del mateix, de propietari únic. De la reparcel·lació
només en resulta una finca resultant amb aprofitament privat qualificada com a zona (la R1). La
resta de finques de resultat (R2, R3, R4, R5 i R6) són qualificades com a sistema, tal i com es detalla al
quadre i plànol adjunt.
L’adjudicatari de la finca R1 és la mateixa propietat; Carreras Grupo Logístico, SA, la finca té una
superfície de 110.438,00 m², el que suposa un 63,19% del total de l’àmbit, i es qualifica en la
seva totalitat de Zona 22 de desenvolupament industrial, nau gran.

Nº
PARCEL·LA

QUALIF.

SUPERFÍCIE
(m²s)

R1

ZONA

22

110.438,00 m²s

63,19%

R2

SISTEMA

4.a/5

38.537,00 m²s

22,05%

R3

SISTEMA

1.c

3.861,00 m²s

2,21%

R4

SISTEMA

3

500,00 m²s

0,29%

R5

SISTEMA

4.b

15.099,00 m²s

8,64%

R6

SISTEMA

4.c

6.336,00 m²s

3,62%

174.771,00 m²s

100,00%

TOTAL
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Imatge 9. Font: Equip redactor. Plànol d’informació

2.3. MARC LEGAL URBANÍSTIC
El present pla parcial urbanístic del sector Can Bonastre s’ha redactat i s’ha d’executar d’acord
amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística següent:
•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, por el que se aprova el Texto Refundido de la Ley
del Suelo (Publicat al BOE de 26 de juny de 2008).

•

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprova el Reglamento de valoraciones
de la Ley del Suelo.

•

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

•

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

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

•

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) aprovat definitivament el 16 de
setembre de l’any 2008 i publicat al DOGC núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008.

•

Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa aprovat definitivament el 5 de novembre de
1986 i publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny de 1987.

•

Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de
Masquefa aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21
de juliol de 2.006.

•

Modificació puntual del PGOU de Masquefa aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data
15 de maig de 2008

•

Pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre aprovat definitivament el 03 de juny 2016 i publicat al
DOGC núm. 7145 de 20 de juny de 2016
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3. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
3.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
La present modificació del Pla Parcial de Can Bonastre, de 174.771 m², compren els sòls de la totalitat
de l’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre. Aquest àmbit es situa a l’oest del municipi, al límit del
terme municipal amb Piera; l’àmbit limita pel nord i l’est amb la zona agrícola prèvia al camí vell
del Can Bonastre al Maset, pel sud-est amb la urbanització del Maset, pel sud amb camps de
conreu, ajustant el límit al curs d’aigua del torrent de la font del Maset, tot i que no està afectat per la
delimitació de zones inundables per l’avinguda de períodes de retorn. Per l’oest limita amb la
carretera BV-2241 que enllaça amb la B-224 amb Sant Sadurní d’Anoia.

Imatge 10. Ortofotomapa, àmbit de la Modificació del Pla Parcial urbanístic de Can Bonastre

3.2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
3.2.1. Justificació de la iniciativa d’aquesta modificació
Aquesta modificació puntual del PPU Can Bonastre es desenvolupa a partir de la proposta presentada
per la Masia de Masquefa S.L. i d’acord amb el que estableix l’article 107.4 del RLUC. D’acord amb
allò que estableix l’article anteriorment referit, aquesta modificació puntual del PPU Can Bonastre
només es podrà tramitar si l’ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta.
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3.2.2. Justificació de la conveniència i oportunitat d’aquesta modificació
Segons l’art. 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost) la modificació del planejament ha de
ser justificada per la concurrència dels interessos públics i privats.
El Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre”, es va aprovar definitivament amb data 03
de juny de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data 20 de juny de 2016. Aquest Pla Parcial urbanístic
desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de
Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC. 37523 amb data 15 de maig
de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can Bonastre.
Tal i com s’ha explicat a la memòria de la informació, el Pla Parcial de Can Bonastre possibilita la
implantació de sòls industrials de parcel·la gran. Aquest pla Parcial suposa reforçar l’estructura
productiva de Masquefa, afavorint l’activitat econòmica i la consolidació del sector industrial.
Aquesta modificació no preveu una revisió del model territorial que va establir el PPU, ni una revisió
de la seva estructura sinó una petita modificació en la ordenació i regulació dels gàlibs màxims de la
zona industrial així com la concreció de la zona d’equipaments, a la vegada que es recullen petits
ajustos en la geometria de la zonificació per l’adaptació del mateix en coherència amb les obres
d’urbanització que s’estan executant.
Cal recordar que el PPU de Can Bonastre fixava les reserves mínimes de cada sistema per la clau 4a/5
i establia que la delimitació així com els usos previstos per l’equipament s’hauria de tramitar
via redacció d’un pla especial. Donat que cal ajustar el PPU en relació als gàlibs màxims de la zona
industrial, així com recollir aquests petits ajustos en la geometria de la zonificació, es creu convenient
incorporar en aquest mateix document la concreció i delimitació de l’equipament, per evitar fer un
Pla Especial a posteriori.
En aquest sentit la conveniència i oportunitat de la modificació puntual del PPU de Can Bonastre, ve
determinada fonamentalment per les següents raons en relació als interessos públics i privats:


Definició de l’àmbit destinat a equipament públic; si bé els terrenys definits al PPU amb la
clau 4a/5 ja són íntegrament de propietat municipal, manca un instrument de
planejament per concretar la zona i ús d’aquest. La present modificació concretarà la
zona destinada a equipament, així com la definició dels usos admesos per aquest.



Adaptació del planejament vigent d’acord amb les obres d’urbanització que s’estan
duent a terme en l’actualitat. Amb l’execució de les obres, s’han dut a terme petits ajustos
en la delimitació de zones i sistemes, pel que cal adaptar el planejament. En cap cas
s’han modificat les superfícies ni aprofitaments que determinava el Pla Parcial.



Ajust normatiu de la zona d’aprofitament privat, clau 22, per ajustar els gàlibs màxims
edificables al projecte de nau que es vol construir.

3.3. CRITERIS I OBJECTIUS
Tal i com s’ha anat exposant en els punts anteriors, la present modificació puntual del PPU de
Can Bonastre té tres objectius fonamentals:
Per una part, delimitar la peça d’equipaments de 11.716 m² en la zona qualificada per el PPU de
4a/5 de 38.537 m². Tal i com establia el PPU, la superfície mínima d’equipament ha de ser de 11.116
m² per donar compliment a les reserves del planejament anterior. La present modificació compleix
per tant amb el mínim fixat, delimita la zona d’equipament i en concreta els usos admesos.
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Per altra part, adaptar el planejament d’acord amb les obres d’urbanització que s’estan portant a
terme. L’execució de les obres ha portat implícit la necessitat de generar alguns ajustos en la traça
del carrer i en la zona de serveis tècnics. Aquets ajustos no han suposat en cap cas una variació
de les superfícies previstes per cada sistema al PPU aprovat, a la vegada que no han suposat un
major moviment de terres o un major impacte ambiental.
Per últim, la modificació preveu una modificació en el gàlib màxim edificable de la zona 22. Aquest
ajust del gàlib no implica ni major aprofitament ni major ocupació respecte el que preveia el PPU
aprovat.

Imatge 11: comparativa PPU vigent-Proposta MP-PPU. Zonificació

Imatge 12: comparativa PPU vigent-Proposta MP-PPU. Ordenació
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3.4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
3.4.1. Estructura general de l’ordenació
L’àmbit objecte de modificació s’ordena en base als objectius principals exposats; l’ordenació
s’ajusta al PPU vigent, sense modificar l’estructura general de l’ordenació, simplement introdueix els
ajustos comentats per adequar la zonificació a les obres d’urbanització i possibilitar la concreció de
l’equipament així com la modificació del gàlib màxim de l’edificació a les necessitats funcionals de
l’ús que s’hi ha d’implantar.
Així doncs, la present modificació no altera els objectius principal que establia el PPU de Can
Bonastre vigent. Tal i com es recull a la memòria del PPU l’objectiu principal és el de permetre la
implantació d’un ús industrial de parcel·la gran al municipi de Masquefa. Els objectius generals es
resumeixen en:
 Possibilitar la implantació de gran indústria
• Garantir la preservació
paisatgístic i ambiental

dels

terrenys

naturals

del

Turó

del

Cairot,

amb

valor

• Promoure la integració amb el sòl no urbanitzable adjacent, delimitant una franja d’espais
lliures com a element de contenció i d’acabat de la urbanització
• Protegir la xarxa hídrica del torrent de la font del Maset, establint un coixí verd en aquest límit
per preservar aquest àmbit natural.
• Introduir elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de l’edificació
• Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per a la creació de
les zones verdes, equipaments, xarxa viària local i serveis tècnics.
• Aprofitar la proximitat amb el nucli del Maset, per donar sortida i generar una
nova microcentralitat accessible a peu a aquesta urbanització, amb espais lliures de qualitat
que donin servei a ambdues peces; l’àmbit industrial i el Maset i possibilitin recorreguts a peu i
bicicleta.
Per al Sistema d’equipament definit, donada la seva situació separada dels nuclis urbans de Masquefa
I atenent a la problemàtica de manca de places d’aparcament per camions que actualment es
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planteja en el Polígon Industrial La Pedrosa, es proposa la destinació d’aquest equipament a
aparcament de camions. Tant per donar suport a l’activitat logística que es planteja en la finca
adjacent com per disminuir el volum de vehicles pesants que estacionen en el Polígon Industrial La
Pedrosa, que amb el temps ha esdevingut un dels principals accessos a la vila.
Les Normes Urbanístiques defineixen en el seu article 8 les condicions d’implantació de l’aparcament.
Es defineixen unes mesures compensatòries per a la implantació de l’aparcament de camions en la
parcel·la d’equipaments consistents en la restauració I millora dels habitats I els espais naturals en tres
parcel·les del municipi que o bé són de titularitat pública o bé corresponen a la zona de domini públic
hidràulic:
 Espais de l’antiga depuradora de Masquefa al costat de la riera de Masquefa (0,77 ha). La
restauració consistirà en l’enderroc i enretirada complerta de les estructures existents, el
tractament superficial de les esplanades afectades i la repoblació i millora dels hàbitats de
ribera del torrent de la Font del Roure i la riera de Masquefa amb espècies vegetals
autòctones de ribera. Titularitat municipal.
 Entorn del Torrent de la font del Roure des de l’antiga depuradora fins al Parc de la Font del
Roure (1,6 ha). La restauració consistirà en la millora dels hàbitats de ribera del torrent amb la
reforestació espècies vegetals autòctones de ribera.
 Parcel·la d’espais lliures entre el Torrent de El Maset i el torrent de Salt de Can Llopart (0,35 ha).
La restauració consistirà en la millora de les condicions del terreny per evitar la l’erosió i
degradació i la reforestació per la recuperació de les comunitats de pinedes i alzinars
mediterranis.
I en concret, les modificacions que s’introdueixen amb aquest document són:
 Concreció de la zona d’equipaments i la zona verda del Turó del Cairot
 Possibilitar la implantació de gran indústria
 Adequar el planejament d’acord amb les obres d’urbanització que s’estan executant
 Definir les condicions d’implantació d’un aparcament de camions en la parcel·la
d’equipaments públics.
 Definir les mesures compensatòries per a la implantació d’un aparcament de camions en la
parcel·la d’equipaments públics.
3.4.2. Classificació, qualificació i ordenació proposades
Classificació. Aquesta modificació puntual no altera la classificació del Sòl
Qualificació. Aquesta modificació puntual preveu mantenir les qualificacions previstes al PPU
incloent només especificacions dins de la clau existent 4a/5, on es concreta quins sòls cal destinar a
clau 4a i quins cal destinar a clau 5. A la clau 5 es destinen 11.716 m² i a la clau 4a 26.559m², donant
així compliment als mínims fixats per el PPU que eren de 11.116m² per la zona d’equipament (clau
5) i de 20.953m² per la zona verda (clau 4a)
Ordenació de l’edificació. Es mantenen tots els paràmetres d’ordenació i aprofitament vigent, a
excepció d’una modificació del gàlib màxim edificable a l’extrem est de l’edificació, on es redueix
la separació amb el límit de parcel·la de 32m a 15m.
En concret, els canvis proposats són:
• Delimitació de la zona d’equipaments, de 11.716m²
• Canvi en la geometria dels serveis tècnics sense modificar la superfície, que es manté de 500m²
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• Ajustos en el traçat del vial sense modificar les superfícies ni de zones ni sistemes de la resta
de sector, ja que aquestes s’ajusten per mantenir els mateixos % que el Pla parcial. Aquest
ajust no implica ni una major moviment de terres, ni talussos majors, ni un impacte
desfavorable al Turó del Cairot.
• Ajust del gàlib màxim edificable en l’extrem est

Imatge 13: superposició proposta modificació i zonificació vigent (línia blava)

Com es pot apreciar a la imatge adjunta, els ajustos proposats són mínims, en el sentit que no alteren
l’ordenació i funcionalitat de l’àmbit. La zona d’equipaments es disposa al final del vial d’accés, en
els terrenys on el pendent és més suau, per assegurar la conservació dels terrenys naturals del Turó del
Cairot; el vial s’ajusta a la traça d’aquest i la zona de serveis tècnics es disposa amb una geometria
regular, que permet implementar millor els serveis necessaris.
Aquest ajust del vial no suposa cap alteració a les mesures ambientals previstes en el Pla Parcial
pel que fa a moviment de terres, permeabilitat i estabilitat associada als talussos així com a la
restauració i millora de la vegetació associada al Turó del Cairot adequada a l’impacte derivat de la
implantació del vial.
Les actuacions que es concretaven al pla Parcial per la valorització i recuperació del Turó del cairot,
es recullen també en aquest document. Es recomana mantenir un mosaic agroforestal, preservant les
vinyes i conreus associats i restaurant la zona forestal amb plantació d’espècies arbòries de caràcter
autòcton.
Durant les obres d’urbanització s’estan duent a terme tasques de reforestació per tal que els
impactes en el turo del Cairot es minimitzin per tal de millorar l’estat actual.
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Imatge 14: detall concreció de la zona d’equipaments (5) i la zona verda (4a)

Com es pot veure a la imatge adjunta, la zona d’equipaments es disposa d’acord amb la
topografia, establint el canvi de clau en el punt de canvi de pendent. La superfície destinada a
equipament és de 11.716 m²; 600m² més que el mínim establert per el Pla Parcial.
L’equipament es situa donant façana al carrer d’accés on té una posició immillorable pel que fa
a connectivitat amb la xarxa general. Aquesta peça d’equipaments limita amb el Turó del Cairot i és
per tant una peça que serveix de ròtula en l’estructura tant interna com externa a l’àmbit pel
que fa a recorreguts i mobilitat cívica; a més juga un paper fonamental per projectar una
correcta transició amb el sòl no urbanitzable.

Imatge 15: superposició proposta modificació i ordenació vigent (línia blava)

Pel que fa als criteris d’ordenació, com es pot apreciar a la imatge adjunta, l’ajust proposat
afecta únicament el límit est de la parcel·la, on es passa d’una separació amb el límit de parcel·la
de 32m, a una separació de 15m.
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Aquesta ampliació del gàlib màxim no implica un increment de l’ocupació màxima, que
segueix essent del 60% de la parcel·la. Aquest ajust ve determinat per la necessitat d’implantar en
aquest extrem la zona d’oficines i recepció principal de la nau.

Imatge 16: gàlib màxim de l’edificació i avantprojecte de la nau industrial

L’avantprojecte de la nau proposa disposar les oficines a la façana est, que és on es proposa
incrementar el gàlib. Donat el programa funcional de la nau -es tracta d’una nau logística-, la resta
de façanes, a excepció de la façana sud-oest, es destinen per molls de càrrega i descàrrega i
disposar-hi les oficines limita la optimització de la planta central de la nau. Disposant les oficines a
l’extrem indicat es pot optimitzar d’una millor manera l’estructura prefabricada de la resta de nau així
com les façanes amb major desenvolupament per la ubicació dels molls.
3.5. QUADRE RESUM I COMPARATIU PGO VS MODIFICACIÓ PUNTUAL
El quadre comparatiu entre el Pla Parcial de Can Bonastre Vigent i la proposta de modificació és el
que es detalla a continuació:
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3.6. JUSTIFICACIÓ I COMPLIMENT DEL MARC LEGAL APLICABLE
3.6.1. Justificació del contingut documental i adaptació a la legislació vigent
D’acord amb allò que estableix l’article 118 del RLUC, relatiu a les determinacions i documentació
de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic, les modificacions dels plans
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les
pròpies de la figura de planejament modificada.
En l’apartat 1 d’aquest article s’estableix que en tot cas s’ha
de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions
que s’introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i
les normes urbanístiques objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents,
les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les
precedents.
Igualment –en l’article 118.1.d- es preveu la justificació del compliment, si s’escau, del increment de
les reserves de sòl per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeix l’article 100 de la Llei
d’urbanisme. Justificació que en aquest cas no escau, per no trobar-se la modificació en cap dels
supòsits establerts en el citat article.
La justificació de la conveniència de la modificació i de les determinacions que s’introdueixen
queda establerta en l’apartat 3.2 “Justificació de la conveniència i oportunitat”, 3.3 “Criteris i
objectius” i 3.4 “Descripció de la proposta d’ordenació” d’aquesta memòria. Alhora la
documentació gràfica i escrita d’aquest document identifica i descriu les determinacions i les normes
urbanístiques objecte de modificació.
De manera més concreta: en aquesta memòria s’especifica l’objecte i abast de la modificació,
identificant l’àmbit territorial de la mateixa i els aspectes gràfics i normatius a modificar. En els plànols
d’informació i d’ordenació s’ha assenyalat l’àmbit -que es dibuixa de manera precisa en els
plànols i.03 i i.04, a escala 1/2.500 i en tots els plànols d’ordenació-, en el plànol o.01, a escala
1/5.000, s’estableix la implantació i context, en el plànol o.02, a escala 1/2.500, s’estableixen les
qualificacions urbanístiques proposades per aquesta modificació i en el plànol o.03 s’estableix la
ordenació proposada.
En les normes urbanístiques del present document, concretament de l’article 1 a l’article 6
s’estableixen les determinacions generals que s’introdueixen en la modificació i que substitueixen
les precedents. I per altra banda, de l’article 7 a 9 de la Modificació del pla parcial urbanístic de
Can Bonastre s’especifiquen els articles modificats i nous que s’afegeixen al PPU, establint les
condicions d’ordenació i edificació modificades.
En el punt 4 de l’article 118 del RLUC es fa també referència al fet que “han d’incorporar l’informe
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístic que se sotmetin a avaluació ambiental
o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent”.
A aquests efectes cal recordar que la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental” i
la llei 6/2009, de 28 d’abril d’Avaluació ambiental de plans i programes”, estableix en quins casos les
modificacions del plans i programes s’han de sotmetre a avaluació ambiental. D’acord amb
ambdues i atesa la finalitat de la modificació, la mateixa no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental, en tant que es modifica un PPU que ja es va sotmetre a avaluació ambiental, i les
propostes de modificació no alteren els criteris d’ordenació i qualificació vigents.
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Segons el que disposa el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat
generada, en el seu article 3.1.b, els estudis d'avaluació de la mobilitat s'han d'incloure com a
document independent en les modificacions del planejament urbanístic que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable. El present document de modificació puntual de planejament
derivat no es troba en el supòsit anterior, atès que la present modificació manté la classificació de sòl
vigent.
3.6.2. Justificació en relació al planejament general vigent
L’objecte de Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial Can Bonastre així
com el seu contingut no altera la zonificació, ni transforma els usos, ni modifica les qualificacions, ni els
aprofitaments: sostre edificable i intensitats d'ús previstes, pel planejament vigent.
3.6.3. Justificació en relació al planejament derivat que es modifica: Gestió del pla parcial,
mobilitat, avaluació ambiental i, avaluació econòmica i financera
Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’objecte de Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic
del Sector Industrial Can Bonastre té tres aspectes:
1. Definició de l’àmbit destinat a equipament públic; així com la definició dels usos admesos
per aquest.
2.

Adaptació del planejament vigent d’acord amb les obres d’urbanització que s’estan duent a
terme en l’actualitat.

3. Ajust normatiu de la zona d’aprofitament privat, clau 22, per ajustar els gàlibs màxims edificables
al projecte de nau que es vol construir.
Gestió del pla parcial
Les modificacions no tenen cap tipus de repercussió o suposen modificació alguna sobre: la divisió
poligonal (polígon únic), el pla d'etapes, els deures dels propietaris, o noves càrregues d'urbanització
o de cessió sobre l'aprofitament urbanístic.

Mobilitat
L’article 118 punt 4 del RLUC, que regula les determinacions i la documentació de les
modificacions dels instruments de planejament urbanístic, estableix:
“Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat,
contingut i abast de la modificació. (...) També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en
els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”

Segons disposa l’art. 71 del mateix RLUC:
“La documentació del pla d'ordenació urbanística municipal ha d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat
generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.”

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, estableix en
l’art. 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, el següent:
“Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, en els instruments
d’ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà
o urbanitzable
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos
o activitats.”
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El present instrument de modificació puntual de planejament general no es troba en cap dels
supòsits anteriors, atès que la present modificació no modifica la classificació del sòl, ni preveu la
implantació de nous usos o activitats dins l’àmbit. Per tant no és necessari la realització d’un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.
Avaluació ambiental
Pel contingut de la present modificació s’entén que no es considera necessari l’informe ambiental en
no existir una repercussió ambiental que no hagi estat prèviament avaluada. El document de Pla
Parcial urbanístic del sector industrial de Can Bonastre, ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu
previst a l’article 86.bis i disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat
per la llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 115 del reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual va estar considerada prèvia la seva resolució definitiva.
Avaluació econòmica i financera
Respecte a la repercussió en les finances públiques, la repercussió de la present modificació suposarà
un efecte positiu motivat pels ingressos deguts a les llicències d'obres així com de la implantació d'una
activitat, la qual cosa al seu torn no suposarà cap despesa.
Pel que fa a l'aprofitament urbanístic, la present modificació no altera en cap cas l’aprofitament privat,
per tant, la present modificació no té repercussió sobre el valor del polígon des del punt de vista
urbanístic, i per tant, no incideix sobre la cessió del 10% d'aprofitament i el repartiment de càrrega i
beneficis.
3.7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.7.1. Mesures relacionades amb l’aprovació inicial del document
La primera fase de participació es refereix a l’aprovació inicial d’aquest document de modificació
puntual del Pla Parcial de Can Bonastre, que d’acord amb allò que estableix l’article 85.4 de la
TRLUC “un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública, per un
termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el
termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial”. El termini d’exposició pública es
computarà des de la darrera publicació en el butlletí o diari oficial o en el diari de més divulgació al
municipi.
La convocatòria d’aquest informació pública es convocarà mitjançant un edicte que es publicarà
“al diari oficial o butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal”, d’acord amb allò que estableix l’article 23.1.b del RLUC. Aquesta
convocatòria també es donarà a conèixer per mitjans telemàtics, mitjà pel qual també es podrà
consultar el document exposat.

Durant el període d’exposició pública totes les persones físiques o jurídiques podran:
-

Consultar i obtenir còpia de la documentació, escrita i gràfica, que integra e document
de modificació inicialment aprovat, així com el document comprensiu anteriorment referit.

-

Presentar al·legacions, així com els informes o documents que consideri oportú en relació
amb aquest document de modificació puntual sotmès informació pública.
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3.7.2. Mesures posteriors a l’exposició pública del document d’aprovació inicial
Les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública seran convenientment
relacionades i estudiades per tal de valorar la seva incorporació a document d’aprovació
provisional. A tal efecte s’elaborarà un informe de valoració de les mateixes i es determinarà de
manera justificada si aquestes han queda recollides o no i en quins termes en el document proposat
per a la seva aprovació provisional.

En la memòria del document proposat per a l’aprovació provisional, en l’apartat corresponent a la
participació ciutadana, a més de les mesures adoptades i les actuacions realitzades per tal
de fomentar la participació ciutadana s’incorporarà una síntesi de les aportacions i resultats derivats
de les al·legacions i informes presentats durant el període d’informació pública, així com de les
modificacions aspectes incorporats a aquest document a partir de les aportacions realitzades
en el procés d’exposició pública del document d’aprovació inicial.
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4. NORMATIVA URBANÍSTICA
article 1.

Naturalesa

El present document té la consideració de modificació de Pla Parcial Urbanístic.

article 2.

Objecte i àmbit de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial
“Can Bonastre”

L’objecte del present document, és la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial
“Can Bonastre” del municipi de Masquefa, i més concretament de les condicions d'edificació a la
zona industrial parcel·la única gran (clau 22), així com petits ajustos en la delimitació de zones i sistemes
i la concreció del sistema d’equipaments públics.
Aquestes normes reguladores són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit que desenvolupa el pla parcial
Can Bonastre, segons queda delimitat en la documentació i en els plànols que l’integren i que
s’acompanyen.
El sector de Can Bonastre té superfície total de 174.771 m²; l’àmbit limita pel nord i l’est amb la zona
agrícola prèvia al camí vell del Can Bonastre al Maset, pel sud-est amb la urbanització del Maset, pel
sud amb camps de conreu, ajustant el límit amb el Torrent de la Font del Maset, tot i que no està
afectat per la delimitació de zones inundables per l’avinguda de períodes de retorn. Per l’oest limita
amb la carretera BV-2241.

article 3.

Marc legal

Aquesta Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Can Bonastre” del municipi
de Masquefa s’ha redactat a l'empara de la legislació urbanística vigent; el Pla General d’Ordenació
Urbana aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny
de 1987, el Text Refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de
Masquefa aprovades definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21 de
juliol de 2.006, les determinacions establertes en la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC. 37523 amb data 15
de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can Bonastre, el Pla
Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Can Bonastre” aprovat definitivament amb data 03 de juny de
2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data 20 de juny de 2016.

article 4.

Contingut de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Can
Bonastre”.

La Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Can Bonastre”, està integrada
pels següents documents:
-

MEMÒRIA INFORMATIVA

-

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

-

NORMATIVA

-

PLÀNOLS
-

Plànols d’informació:
i.01 situació
i.02 emplaçament
I.03 ortofotomapa
i.04 topogràfic
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i.05 planejament vigent. Zonificació
i.06 planejament vigent. Ordenació
i.07 estructura de la propietat
-

Plànols d’ordenació:
o. 01 implantació i context
o. 02 zonificació
o. 03 ordenació de l’edificació
o. 04
Proposta d’implantació de l’aparcament. Disposició de les plataformes
d’anivellament i del gàlib màxim edificatori
o. 05 Proposta d’aparcament de camions. Plànol no normatiu.
o. 06 Mesures compensatòries

-

ANNEXES
-

article 5.

Annex 1. Acord d’aprovació definitiva Comissió Territorial d’Urbanisme

Interpretació de les Normes Urbanístiques

Les presents Normes Urbanístiques constitueixen el cos normatiu específic de la present modificació. En
allò no previst per aquestes normes s’estarà a les determinacions de:


Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986
i publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny de 1987.



Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de
Masquefa aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21
de juliol de 2.006.



Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre,
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de
març de 2008 i publicada al DOGC. 37523 amb data 15 de maig de 2008.



Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Can Bonastre” aprovat definitivament amb data 03
de juny de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data 20 de juny de 2016.

article 6.

Vigència

La vigència d’aquesta modificació puntual s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord de la seva
aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al DOGC i mantindrà la seva vigència mentre no
es produeixi la seva modificació o revisió.

article 7.

Modificació del plànols d’ordenació o.01, o.02 i o.03 del Pla Parcial Urbanístic del sector
industrial “Can Bonastre” i incorporació de tres nous plànols 0.04, 0.05 i 0.06.

Es modifiquen els plànols d’ordenació o.01, o.02 i o.03 del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial
“Can Bonastre”, que es va aprovar definitivament amb data 03 de juny de 2016, i publicar al DOGC.
7145 amb data amb data 20 de juny de 2016.
S’incorporen tres nous plànols d’ordenació:
o.04. Proposta d’implantació de l’aparcament. Disposició de les plataformes
d’anivellament i del gàlib màxim edificatori
o.05. Proposta d’aparcament de camions. Plànol no normatiu.
o.06. Mesures compensatòries.
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article 8.

Modificació de l’article 25, de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector
industrial “Can Bonastre”. Sistema d’equipaments públics

Es modifica l'art.25 “Sistema d’equipaments públics”, de les normes urbanístiques del Pla Parcial
Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre”, que es va aprovar definitivament amb data 03 de juny
de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data amb data 20 de juny de 2016; el qual queda com segueix:
1. Tenen la consideració de sistema d’equipaments els sòls que es destinen a usos públics,
col·lectius, socials o comunitaris al servei directe dels ciutadans. Es destinen a la titularitat i ús
públic, sense perjudici de la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de
concessió administrativa, o altre règim equivalent.
2. El sistema d’Equipaments Comunitaris d’aquest Pla Parcial urbanístic s'identifica en els plànols
d'ordenació amb la clau 5, i es correspon amb el sòl d’equipament comunitari.
3. Condicions d’ús
El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els equipaments de
caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport i
els altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social.
Es concreta per l’equipament de Can Bonastre l’ús de serveis de transport i específicament un
aparcament de camions.
4. Condicions d’edificació
L’edificació s’ajustarà a la necessitat funcional de l’equipament, i a la integració en el paisatge
on s’emplaça, que caldrà respectar.
a)

Tipus d'ordenació: L'edificació serà aïllada.

b)

Ocupació màxima en planta baixa: 30%

c)

Ocupació màxima en plantes pis: 15%

d)

Edificabilitat neta: 0,3 m²sostre/m²sòl.

e)

Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima es de 8 m.

f)

Numero màxim de plantes: Planta baixa + 1 planta pis.

g)

Materials i cromatisme: Els acabats de l’edificació hauran d’emprar materials naturals
amb les gammes de colors terrosos adequats al sòl agrari on s’ubica per tal de garantir la
correcta integració paisatgística.

Es podran modificar els paràmetres establerts pel present pla parcial per a aquest equipament
mitjançant la redacció i tramitació d'un Pla Especial, d’acord amb lo que determina els art. 67 i
68 de TRLU.
5. Condicions d’implantació de l’aparcament
L’aparcament de camions es disposarà en unes plataformes d’anivellament adaptades a la
topografia natural del terreny per minimitzar els moviments de terres. La transició entre les
diferents plataformes es realitzarà mitjançant rampes.
L’accés a l’aparcament es produirà des de l’extrem est del cul de sac del nou vial.
En el plànol o.04 es defineixen els gàlibs màxims de les plataformes d’anivellament per situar
l’aparcament i les cotes de rasant de referència per aquestes plataformes.
La resta de terrenys qualificat d’equipaments i que estiguin fora del gàlib definit per les
plataformes es tractarà amb plantacions i tractaments paisatgístics indicats en el següent punt 6.
Condicions d’urbanització.
Mitjançant una topografia de detall es podran ajustar els gàlibs i les rasants definits en el present
document.
En el plànol o.04 es defineix el gàlib màxim de l’edificació, que es situarà a les cotes baixes de
l’equipament, a prop de l’accés rodat a la parcel·la.

TEXT REFÓS

39

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR CAN BONASTRE DE MASQUEFA

6. Condicions d’urbanització
a)

S’enjardinaran tots els espais lliures que no tinguin una funció vinculada directament a
l’activitat. Com mínim el 30% de la superfície de la parcel·la tindrà acabats tous i
permeables, que facilitin el drenatge de l’aigua.

b)

Es vegetarà l’espai amb espècies autòctones que s’adaptin a l’entorn i a les condicions
del medi tot reduint el possible impacte paisatgístic. Les espècies escollides hauran de ser:
o Espècies de fàcil implantació.
o Espècies de desenvolupament no massa lent.
o Espècies de baix manteniment i requeriment hídric.
o Espècies semblants en composició i morfologia a les formacions vegetals existents a
l’entorn immediat, evitant sembres i plantacions amb espècies que suposin una
alteració brusca del cromatisme.
o Espècies perennifòlies per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en totes les
estacions de l’any.

c)

S’assegurarà la connexió amb el Turó del Cairot, permetent un accés de vianants des de
l’equipament al mateix turó.

7. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, S'estarà al que disposa la
normativa urbanística del Planejament General vigent per aquesta qualificació.

article 9.

Modificació de l’article 27.3.b, de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del
sector industrial “Can Bonastre”. Zona de desenvolupament industrial. Nau gran. Clau 22

Es modifica l'art.27.3.b “Zona de desenvolupament industrial. Nau gran. Clau 22” en el seu punt 3
“condicions de l’edificació” apartat b “separació de l’edificació als límits”, de les normes urbanístiques
del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Can Bonastre”, que es va aprovar definitivament amb
data 03 de juny de 2016, i publicar al DOGC. 7145 amb data amb data 20 de juny de 2016; el qual
queda com segueix
3.

Condicions de l'edificació
b)

article 10.

Separació de l'edificació als límits: segons es grafia al plànol vinculant d’ordenació de
l’edificació (o.03), 32m a tots els límits a excepció de la franja de parcel·la límit nord-est,
que no serà edificable, agafant com a referència la perpendicular al viari d’accés, com
es detalla al plànol, i també a excepció de la franja de parcel·la del límit est, on la
separació de l’edificació al límit de parcel·la es fixa en 15m

Mesures compensatòries

El desenvolupament del Pla Parcial incorporà com mesura compensatòria la restauració i recuperació
d’espais naturals amb diferents graus de degradació, en una superfície equivalent a la superfície
afectada per l’aparcament en la parcel·la d’equipaments públics, d’acord amb el plànol o.05.
Mesures compensatòries.
La restauració i recuperació d’espais naturals es realitzarà en tres espais que són de titularitat municipal
o bé corresponen al Domini Públic Hidràulic:


Espais de l’antiga depuradora de Masquefa al costat de la riera de Masquefa (0,77 ha). La
restauració consistirà en l’enderroc i enretirada complerta de les estructures existents, el
tractament superficial de les esplanades afectades i la repoblació i millora dels hàbitats de
ribera del torrent de la Font del Roure i la riera de Masquefa amb espècies vegetals
autòctones de ribera. Titularitat municipal.



Entorn del Torrent de la font del Roure des de l’antiga depuradora fins al Parc de la Font del
Roure (1,6 ha). La restauració consistirà en la millora dels hàbitats de ribera del torrent amb la
reforestació espècies vegetals autòctones de ribera. Titularitat Domini Públic Hidràulic.
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Parcel·la d’espais lliures entre el Torrent de El Maset i el torrent de Salt de Can Llopart (0,35 ha).
La restauració consistirà en la millora de les condicions del terreny per evitar la l’erosió i
degradació i la reforestació per la recuperació de les comunitats de pinedes i alzinars
mediterranis. Titularitat municipal.

El projecte d’implantació de l’aparcament en la parcel·la d’equipament públic haurà d’incorporar un
projecte específic per a la restauració i millora dels terrenys dels tres espais definits.
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