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1.1 SITUACIÓ DEL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA
L’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa de
l’àmbit del pla de Millora Urbana del ferrocarril i les parcel·les de l’Avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del
Corraló nº20 i 22 es va realitzar en data 28 de gener de 2016, posteriorment va ser publicat al DOGC, al
BOP, al diari Ara i sotmès a un període d’exposició publica de 45 dies.
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) Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
b) Agència Catalana de l’Aigua
c) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
d) Direcció General d’infraestructures de Mobilitat i Terrestre

1.2 OBJECTE
L’objecte d’aquest informe és d’una banda donar resposta a les al·legacions rebudes durant la fase
d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa de
l’àmbit del pla de Millora Urbana del ferrocarril i les parcel·les de l’Avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del
Corraló nº20 i 22 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 es va rebre cap al·legació
Respecte als informes sol·licitats als organismes afectats es van rebre els que es detallen a continuació:
a) Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (26 de febrer de 2016)
b) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (17 de febrer de 2016)
A partir d’aquests informes en el document proposat per a l’aprovació provisional es van introduir una
sèrie de canvis, per tal de donar-los compliment, que a continuació es justifiquen.
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1.3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES EN ELS INFORMES EMESOS
PELS ORGANISMES QUE PER RAÓ DE LES SEVES COMPETÈNCIES SECTORIALS ES PODRIEN VEURE
AFECTATS

1.3.1 Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona rebut en data 26 de
febrer de 2016
EXPOSA
Vistes les circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades, s’emet informe favorable sobre
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del Pla de Millora urbana del ferrocarril i
les parcel·les de l’avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del Corraló nº 20 i 22, al terme municipal de
Masquefa, amb el benentès que en el seu desenvolupament siguin d’aplicació les mesures ambientals
recomanades en l’informe ambiental aportat que siguin d’aplicació atenent les característiques de
l’àmbit d’actuació i del desenvolupament urbanístic proposat, així com que es doni compliment a la
normativa ambiental vigent.
RESPOSTA
No cal incorporar cap esmena al document, s’informa favorablement.

1.3.2 Informe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya rebut en data 17 de febrer de 2016
EXPOSA
S’informa en sentit positiu. Així mateix es fan les següents consideracions a tenir en compte:
1.

Per el desenvolupament urbanístic de les zones incloses als terrenys immediats al ferrocarril
seran d’obligat compliment les limitacions contemplades a la llei ferroviària catalana 4/2006,
de 31 de març. És en aquest sentit que l’execució d’obres situades en zona de protecció del
ferrocarril, es generarà el corresponent expedient de servitud sent necessària l’autorització de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, prèvia presentació dels respectius projectes
executius

2.

El futur desenvolupament de les obres previstes haurà de garantir tècnicament uns límits en
l’emissió de vibracions i uns mínims de qualitat acústica, en relació als paràmetres establerts a
la normativa sectorial d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, Decret 176/2009, de 10 de novembre i ordenances reguladores
municipals relacionades) sobre els terrenys limítrofs a la plataforma ferroviària

RESPOSTA
S’incorporen les prescripcions a la memòria d’ordenació del document, al punt 2.4.2

2

1.4 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES A L’ACORD D’URBANISME
DE 14 DE JULIOL DE 2016

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques
Centrals (CTUCC) acorda en sessió de 14 de juliol de 2016:
EXPOSA
Aprovar definitivament la Modificació puntual del pla general a l’àmbit del pla de millora urbana del
FGC i les parcel·les de l’Avinguda Can Valls 4-6 i C/Corraló 20-22, de Masquefa, promoguda i tramesa
per l’ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un
text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents, relatives als ajustos proposats al
sector de Pla de Millora urbana del Ferrocarril en l’àmbit A de la modificació:
1.

Cal, pel que fa al pla de millora proposat, ajustar l’índex d’edificabilitat bruta i el sostre màxim
al que realment pugui acollir el sector quan aquest es desenvolupi i, alhora, justificar en
l’avaluació econòmica la viabilitat del sector segons els nous paràmetres que es concretin, i en
comparació amb els paràmetres del sector vigent.

2.

Cal, pel que fa a la finca registral 686 propietat de la Generalitat de Catalunya, que es
proposa excloure del sector, i qualificada de sistema d’equipaments públic i viari, garantir en
el document d’avaluació econòmica i financera que l’Ajuntament té capacitat econòmica
per la seva adquisició, com també justificar la necessitat de que la qualificació com a
equipament públic sigui en aquesta finca. Així mateix, cal resoldre la incongruència detectada
en el document pel que fa a la parcel·la 1 d’aquesta finca, on s’ha identificat com a titular a
l’Ajuntament, mentre que en el dictamen tècnic elaborat per la Direcció General de
patrimoni, consta que es tracta d’una ocupació d’aquest organisme sobre la finca.

3.

Cal que el document incorpori una agenda de les actuacions, on es fixin els terminis
d’execució tant del sector de pla de millora com de les actuacions expropiatòries.

4.

Cal suprimir les qualificacions i paràmetres de l’ordenació dins el sector, determinant a la fitxa
únicament els paràmetres reguladors bàsics, sense prejudici de determinar com a vinculants
l’emplaçament dels sistemes previstos i sense prejudici que el document incorpori un plànol
d’ordenació detallada amb caràcter indicatiu. En conseqüència caldrà revisar els plànols
d’ordenació proposats.

5.

Cal esmenar el redactat de l’apartat 4 de la fitxa proposada, tot concretant que la cessió de
l’aprofitament urbanístic serà del 10%, i aclarir la determinació establerta en aquest apartat en
relació a que el projecte de reparcel·lació haurà de preveure la repercussió dels costos de
construcció dels edificis públics, atès que aquesta càrrega no està contemplada ni se’n fa cap
referència en el document.

RESPOSTA
1.

S’ajusta l’índex d’edificabilitat i sostre màxim del Pla de Millora proposat en 0,7m²s/m²st, tal i
com es recull en l’article 9 de la normativa del present document. L’ordenació del sector es
fixa com indicativa a excepció de la cessió d’equipaments. Els paràmetres normatius del
sector són els que es detallen a continuació, d’acord amb la fitxa modificada del pla de
Millora vigent.

Text Refós
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El sostre màxim s’ha comprovat de manera indicativa, d’acord amb la ordenació adjunta. El
sostre resultant del dibuix és de 3.634,62m²

Imatge 1: ordenació indicativa PMU Ferrocarril. Comprovació còmput sostre màxim

4

En l’apartat 5.3 del document es justifica la viabilitat del sector, també en comparació amb els
paràmetres del sector vigent. D’aquesta comparació en resulta que si bé és cert que la
rendibilitat del planejament vigent respecte la proposta de la modificació és lleugerament
millor, tal i com es detalla als quadres adjunts al redactat, els beneficis de la modificació
justifiquen sobradament aquest desajust.
La repercussió €/m² del PGOU és de 90,33€/m²st mentre que la repercussió de la proposta de
modificació és de 95,70€/m², 5,37€/m²st més car enfront els beneficis que suposa la
modificació.
Aquest beneficis s’estimen en l’obtenció de nous sòls d’equipament públic, necessaris per
ubicar demandes necessàries i vigents a Masquefa, com són un centre de dia i un hotel
d’entitats; que suposaran un benefici al conjunt de la població.
D’altra banda, cal afegir que el PMU vigent fixava la necessitat de repercutir el cost de la
construcció dels edificis públics en el projecte de reparcel·lació. Aquesta condició s’ha extret
de la fitxa proposada, per el que els costos de la modificació proposada són menors, essent la
repercussió €/m² en realitat inferior a la del PMU vigent.
2.

Pel que fa a la finca registral 686 propietat de la Generalitat de Catalunya, Ca l’Adroguer,
s’adjunta al document, al punt 5.4.5 “adquisició del solar qualificat d’equipament en sòl urbà
consolidat en l’àmbit A” informe de l’ajuntament de Masquefa, on es detalla la capacitat de
finançament per afrontar l’adquisició de la finca.
Al punt 2.2.1 de la memòria d’ordenació “justificació de la conveniència i oportunitat
d’aquesta modificació queden exposat els arguments que expliciten la conveniència de la
modificació així com la necessitat i oportunitat de que la qualificació d’equipament sigui en
aquesta finca.
D’altra banda, pel que fa a la incongruència detectada en el document pel que fa a la
parcel·la 1 d’aquesta finca, on s’ha identificat com a titular a l’Ajuntament, cal aclarir que
l’estructura de la propietat representada als plànols i memòria d’informació, respon a la
informació estreta de la oficina virtual del cadastre.
Si és cert que en el dictamen tècnic elaborat per la Direcció General de patrimoni, consta que
es tracta d’una ocupació d’aquest organisme sobre la finca. Ara bé, no de tota, ja que part
d’aquesta finca 1 va ser expropiada per FGC, d’acord amb la imatge adjunta:

Imatge 2: superfície expropiada de la parcel·la 1 de la finca registral 686
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D’acord amb el mateix dictamen, la resta de la parcel·la 1, que no va ser expropiada, s’ha
ocupat com a vialitat per part de l’ajuntament, sense haver-se efectuat mai l’expropiació.

Imatge 3: superfície ocupada per vialitat de la parcel·la 1 de la finca registral 686

És objectiu d’aquesta modificació regularitzar aquets aspectes, amb la voluntat de que la
parcel·la 1 tingui consideració de sistema viari i la resta de parcel·les de la finca registral 686
d’equipament públic. Així doncs, la capacitat econòmica de l’ajuntament per adquirir
aquesta finca, és tant a la part qualificada d’equipament com a la part que resta per
expropiar del sistema viari.

Imatge 4: ordenació resultat de la modificació en la finca registral 686

3.

S’incorpora una agenda de les actuacions, on es fixen els terminis d’execució tant del sector
de pla de millora com de les actuacions expropiatòries. Aquesta agenda es troba en l’apartat
5.5 del document

4.

Es suprimeixen les qualificacions i paràmetres de l’ordenació dins el sector de Pla de Millora
Urbana i es determinen a la fitxa únicament els paràmetres reguladors bàsics; tal i com s’ha
exposat en el punt 1 d’aquesta justificació. S’han revisat tots els plànols d’ordenació essent
coherents amb aquesta prescripció.

5.

S’ha esmenat el redactat de l’apartat 4 de la fitxa proposada (ara apartat 5), tot concretant
que la cessió de l’aprofitament urbanístic serà del 10%,a la vegada que es suprimeix la
condició de preveure la repercussió dels costos de construcció dels edificis públics en el
projecte de reparcel·lació.
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1.5 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES A L’ACORD D’URBANISME
DE 24 DE GENER DE 2017

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques
Centrals (CTUCC) acorda en sessió de 24 de gener de 2017:
EXPOSA
Mantenir suspesa la publicació al DOGC, i consegüent executivitat, de l’acord d’aprovació definitiva
de la Modificació puntual del pla general a l’àmbit del pla de millora urbana de FGC i les parcel·les de
l’Av. Can Valls 4-6 i C/ Corraló 20-22, de Masquefa, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicant, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les preescripcions següents:
1.

Cal excloure de l’apartat 2.2.1 de la memòria de l’ordenació la previsió d’implantar sis
habitatges dotacionals en la peça que es proposa qualificar d’equipament sanitari-assistencial
en l’àmbit B atès que els habitatges dotacionals que s’han d’implantar en sòl qualificat
expressament d’habitatges dotacionals i el fet que es tracta d’una nova determinació no
prevista al document aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central en sessió de 124 de juliol de 2016.

2.

Cal resoldre la incongruència detectada en el fet que a la fitxa s’ha determinat que
l’emplaçament dels sistemes d’equipament i d’espais lliures te caràcter definitiu mentre que al
plànol del sector només s’identifica el sistema d’equipament. Cal que la proposta d’ordenació
indicativa que s’ha dibuixat a l’apartat 1.4 de la memòria es reflecteixi al plànols d’ordenació
O.05, fent constar que es tracta d’una ordenació indicativa i justificar que la superfície de
zones i sistemes s’ajusten als paràmetres determinats a la fitxa del sector.

3.

Cal revisar la superfície mínima de cessió de sistema viari atès que s’ha reduït el valor de 2.856
a 1.200m2, considerant-se un valor excessivament baix, i justificar el valor que es determini
finalment en base l’ordenació que es proposi amb caràcter indicatiu al plànol O.05.

4.

Pel que fa a l’avaluació econòmica i financera, cal resoldre la incongruència detectada en el
fet que s’ha considerat una superfície de 2.856m2 de sòl de sistema viari mentre que a la fitxa
del sector se n’ha determinat una superfície de 1.200m2. Per a la justificació de la viabilitat
econòmica del sector només s’ha tingut en compte al càlcul la repercussió del cost m2 de
sostre de la despesa d’urbanització. En aquest sentit, cal justificar la viabilitat econòmica del
sector en comparació amb l’ordenació vigent, tenint en compte la totalitat de les càrregues
i/o beneficis que es desprendran del desenvolupament del mateix, i no només tenir en compte
el cost per m2 de sostre de la despesa d’urbanització.

5.

Cal determinar al document d’avaluació econòmica i financera el cost aproximat de
l’actuació expropiatòria de la finca que es proposa qualificar d’equipament sociocultural (5b),
incloent la superfície de sòl qualificat de viari que no va ser objecte d’expropiació per part de
FGC. Així mateix cal que l’Ajuntament justifiqui que disposa dels recursos econòmics per fer
front al cost d’aquesta actuació expropiatòria.

6.

En relació a l’apartat d’Agenda i Pla d’Etapes, pel que fa las àmbits A i B en sòl urbà
consolidat, cal suprimir de la segona etapa la llicència d’edificació i de la tercera etapa la
llicència de primera ocupació, atès que es tracta d’actuacions de l’Ajuntament les quals no
requereixen llicència. Pel que fa a l’àmbit A cal corregir el terme “adquisició solar qualificat
d’equipament” per expropiació solar qualificat d’equipament”. Pel que fa al sector de pla de
millora, PMU Ferrocarril, cal suprimir totes les etapes determinades, atès serà el propi pla de
millora urbana qui establirà aquestes determinacions. En el seu lloc, cal fer constar únicament
un termini per desenvolupar el pla de millora.

7.

Cal incloure dins els paràmetres vinculants de la fitxa del PMU Ferrocarril el sòl mínim de cessió
de sistemes i el sòl màxim de zones i, per altra banda, determinar el sistema d’actuació. Així
mateix, cal substituir per una major claretat el redactat de l’apartat d’altres condicions pel
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següents; per desenvolupar el sector caldrà redactar el corresponent pla de millora urbana i
els corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació, que contemplaran la cessió del
10% de l’aprofitament mig del sector.

RESPOSTA
1.

S’exclou de l’apartat la referència de la memòria la implantació d’habitatges dotacionals en
aquest sòls de sistema d’equipament assistencial.

2.

Es resol la incongruència detectada en el sentit que en tots els llocs s’identifica només el
caràcter vinculant d’emplaçament del sistema d’equipaments. Així mateix s’incorpora al
plànol O.05 la ordenació indicativa dibuixada a l’apartat 1.4 de la memòria.

3.

Es corregeix errada detectada en relació a la superfície mínima de cessió de sistema viari
passant dels 1.200m2 a 2670m2 segons la previsió de la proposta indicativa. Aquesta
subsanació queda reflectida al plànol O.04., O.02 i quadres i altres referències de la memòria.

4.

En relació a l’avaluació econòmica i financera es complerta aquesta part del document amb
les prescripcions derivades de l’informe. A l’apartat 5.3 de la memòria s’avalua de forma
comparada la proposta de modificació vs el pla general vigent amb totes les càrregues
necessàries

5.

S’amplia el corresponent apartat 5.4 del document d’avaluació econòmica i financera
incorporant el cost de l’actuació expropiatòria i la justificació de recursos suficients.

6.

S’incorporen les correccions d’agenda indicades al llistat de les prescripcionsa l’apartat 5.5 de
la memòria.

7.

S’ha esmenat el redactat de la fitxa del PMU incorporant a l’apartat 5 Altres condicions que
l’apartat 4 de la fitxa proposada (ara apartat 5), tot concretant que per desenvolupar el
sector caldrà redactar el corresponent pla de millora urbana i els corresponents projectes
d’urbanització i de reparcel·lació, que contemplaran la cessió del 10% de l’aprofitament mig
del sector. Així mateix s’especifiquen els paràmetres vinculants de zones i sistemes i posició
vinculant només de les reserves d’ equipaments. Es refà la fitxa gràfica incorporant només la
posició vinculant del sistema d’equipaments.
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1.1 SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
1.1.1

Situació i àmbit de la modificació

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 8.406 habitants, segons dades subministrades
per l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2014, amb una densitat de població de 487,1hab/km².
L’àmbit objecte d’aquesta modificació es troba al nord-oest del casc antic de Masquefa.

Imatge 5: emmarcament territorial de Masquefa

1.1.2

Situació i àmbit del sector

L’àmbit objecte de la present modificació puntual es situa al nord-oest del casc antic de Masquefa. La
modificació es divideix en dos àmbits; un primer àmbit de 7.105m² coincidint amb l’actual delimitació
del Pla de Millora Urbana del Ferrocarril, i un segon àmbit, de 788m² situat en la cruïlla dels carrers
avinguda can valls amb carrer del corraló.
El primer àmbit (en endavant, àmbit A), limita al nord amb el passeig de la Via i la línia de Ferrocarrils; al
sud limita amb el passatge dels gegants i el carrer baix de sant Pere; a l’oest amb la divisió cadastral
de les finques passeig de la via nº 62 i carrer baix de sant Pere nº 21-23; finalment, a l’est limita amb el
parc de l’estació.
El segon àmbit (en endavant, àmbit B),limita al nord amb les divisions cadastrals de les finques carrer
Bonavista nº 38 i carrer del corraló nº 18; al sud amb el camí de Can Valls; a l’est amb el carrer del
corraló i finalment a l’oest amb la divisió cadastral de les finques del carrer de Bonavista nº 36,34 i 32.
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Imatge 6: ortofotomapa, àmbit A

Imatge 7: ortofotomapa, àmbit B

1.1.3

Topografia

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 al·luvials de les rieres que
conformen uns torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat i l’Anoia. La topografia es 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.
Si ens fixem en el relleu del municipi de Masquefa, podem observar que la major part del territori
presenta un pendent inferior al 20% menys a les zones on s’hi localitzen rieres on la pendent és superior
al 30%. Es pot determinar que la major part de les zones urbanitzades es localitzen en les zones més
planers (pendent < 20%).
Els terrenys de la modificació puntual que avarca aquest document són majoritàriament planers.
L’àmbit B, totalment consolidat a dia d’avui, presenta un relleu pla, l’Àmbit A, amb zones pendents
d’urbanització i consolidació, si que presenta alguns desnivells. Entre el passeig de la via i el passeig
dels gegants, en alguns punts trobem fins a tres metres de desnivell.
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Imatge 8: topogràfic àmbits A i B de la present modificació puntual

1.1.4

Estat actual i usos

Actualment els àmbits de la present modificació es troben parcialment consolidats. L’àmbit B, si que
podem dir que es troba totalment consolidat. L’edifici principal de l’àmbit, qualificat actualment
d’equipament i ubicat a l’antic edifici del cinema n’és la peça central i la més consolidada, la resta de
finques incloses en l’àmbit, no tenen edificació, tret de petites construccions auxiliars de planta baixa.
Cal fer esment que l’edificació principal, es troba recollida al catàleg de patrimoni històric i paisatgístic
del municipi. Concretament la fitxa 49 recull la seva catalogació.
Per contra, l’àmbit A, es troba parcialment consolidat, en la totalitat de l’àmbit hi ha zones
consolidades, com per exemple l’entorn del carrer Montserrat, però el conjunt de l’àmbit no està
consolidat. Els terrenys de l’àmbit A han restat a l’expectativa del ferrocarril i no han acabat de
consolidar-se mai; per això, el Pla de Millora Urbana del Ferrocarril recull aquesta necessitat, definit la
ordenació, usos i intensitats per preveure la possible adaptació i canvis en cas del possible soterrament
de les vies del ferrocarril i permetre la consolidació del conjunt.
A la imatge adjunta (plànol i.08 estat actual, usos i teixits) podem veure l’estat actual dels dos àmbits,
els usos i la morfologia de l’edificació.
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Imatge 9: estat actual, usos i teixits dels àmbits A i B de la present modificació puntual

1.1.5

Situació respecte les infraestructures de serveis

L’àmbit A de la modificació actualment gaudeix de tres eixos viaris continus: el carrer Montserrat, el
carrer de la concepció i el passeig de la via. Paral·lel al passeig de la via trobem el passatge dels
gegants i el carrer baix de sant Pere, dos carrers que d’acord amb el planejament vigent, es
connectaran, per acabar de tancar el sistema viari de l’àmbit. A nivell supramunicipal gaudeix de
connexió directa i propera amb l’estació ferroviària. Això fa que disposi tant de connexió viària com
d’altres infraestructures urbanes d’abastament i evacuació.
L’àmbit B de la modificació es situa a la cruïlla dels carrers Camí de Can Valls i carrer del corraló, per
tant, també disposa de connexió viària i de serveis d’abastament i evacuació.
Els terrenys compten amb tots els serveis urbanístics bàsics definits per l’article 27 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

1.1.6

Estructura de la propietat

D’acord amb el que estableix 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, en el seu article 40, Modificació de
l'article 99 del text refós de la Llei d'urbanisme:
Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels
usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la
documentació les especificacions següents:
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a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del
procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys.
Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria
d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel
Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les
dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari
de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat.

1.

En el següent quadre es recullen les superfícies de les finques incloses dins de l’àmbit de la
Modificació Puntual així com, en l’Annex 2 –Fitxes de cadastre - del document s’adjunten les
certificacions obtingudes i la informació de les finques descarregada de la Oficina Virtual del
Cadastre (en endavant OVC),en l’annex 1 –Acreditacions de titularitat pública de les finques
del c/ Montserrat nº 2, 2b i 4; Pg. Dels Gegants nº 21; Av. Can Valls nº 2 i 4 i c/ del Corraló nº 20s’adjunta la documentació de titularitat pública de les finques assenyalades en blau als
quadres adjunts.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
AMBIT A
identificació

superfície

Polígon

Parcel·la

referència cadastral

superfície
total

10540

1

1054001DF0915S0001AB

titularitat privada

169,24

169,24

2,38%

c/ montserrat

21

10540

2

1054002DF0915S0001BB

titularitat privada

102,02

102,02

1,44%

c/ montserrat

15

10540

3

1054003DF0915S0001YB

titularitat privada

18,25

18,25

0,26%

c/ montserrat

sn

11540

1

1154001DF0915S0001EB

titularitat pública - vial

287,80

287,80

4,05%

c/ montserrat

11540

2

1154002DF0915S0001SB

titularitat privada

673,42

352,59

4,96%

c/ major

4i6
2

Titular

localització
superfície en
àmbit

(%)

carrer

nº

4

11540

3

1154003DF0915S0001ZB

titularitat privada

203,02

90,72

1,28%

c/ major

11540

4

1154004DF0915S0001UB

titularitat privada

183,71

183,71

2,59%

c/ baix de sant pere

6

11540

5

1154005DF0915S0001HB

titularitat privada

54,21

54,21

0,76%

c/ baix de sant pere

8

11540

6

1154006DF0915S0001WB

titularitat privada

43,75

43,75

0,62%

c/ baix de sant pere

10

11540

7

1154007DF0915S0001AB

titularitat privada

51,93

51,93

0,73%

c/ baix de sant pere

12

11540

8

1154008DF0915S0001BB

titularitat privada

53,69

53,69

0,76%

c/ baix de sant pere

14

11540

9

1154009DF0915S0001YB

titularitat privada

47,69

47,69

0,67%

c/ baix de sant pere

16

11540

10

1154010DF0915S0001AB

titularitat privada

66,76

66,76

0,94%

c/ baix de sant pere

18

11540

11

1154011DF0915S0001BB

titularitat privada

178,25

178,25

2,51%

c/ baix de sant pere

20 i 22

11540

12

1154012DF0915S0001YB

titularitat privada

282,27

282,27

3,97%

c/ baix de sant pere

24

11540

13

1154013DF0915S0001GB

titularitat privada

163,54

27,20

0,38%

c/ major

8

11540

21

1154021DF0915S0001FB

Generalitat de Catalunya

365,51

365,51

5,14%

ptge dels gegants

21

11540

22

1154022DF0915S0001MB

Generalitat de Catalunya

195,55

195,55

2,75%

c/ montserrat

2b

11540

23

1154023DF0915S0001OB

Generalitat de Catalunya

304,22

304,22

4,28%

c/ montserrat

12533

1

1253301DF0915S0001WB

Generalitat Catalunya / Ajuntam

1.265,93

1.265,93

17,82%

c/ creueta

12533

2

1253302DF0915S0001AB

titularitat privada

87,37

87,37

1,23%

c/ dídac toldrà

20

12533

3

1253303DF0915S0001BB

titularitat privada

102,28

102,28

1,44%

c/ dídac toldrà

22

2
10-18

12533

4

1253304DF0915S0001YB

titularitat privada

116,18

116,18

1,64%

c/ dídac toldrà

24

12533

5

1253305DF0915S0001GB

titularitat privada

114,61

114,61

1,61%

c/ dídac toldrà

26

12533

6

1253306DF0915S0001QB

titularitat privada

138,73

138,73

1,95%

c/ dídac toldrà

28

12533

7

1253307DF0915S0001PB

titularitat privada

150,28

150,28

2,12%

c/ dídac toldrà

30

12533

8

1253308DF0915S0001LB

titularitat privada

162,37

162,37

2,29%

c/ dídac toldrà

32

12533

9

1253309DF0915S0001TB

titularitat privada

301,71

301,71

4,25%

c/ dídac toldrà

34 i 36

titularitat pública - vial

1.790,18

1.790,18

25,20%

7.105,00

74,80%

AMBIT B
identificació

superfície

Polígon

Parcel·la

superfície
total

superfície en
àmbit

(%)

8543

25

0854225DF0905S0001SH

Ajuntament de Masquefa

686,00

686,00

87,06%

Av. Can Valls

2i4

8543

51

0854251DF0905S0001RH

titularitat privada

77,00

77,00

9,77%

c/ del Corraló

22

8543

50

0854250DF0905S0001KH

Ajuntament de Masquefa

25,00

25,00

3,17%

c/ del Corraló

20

788,00

100,00%
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Imatge 10: estructura de la propietat àmbits A i B de la present modificació puntual

Imatge 11 (CADASTRE OVC)
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1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA
1.2.1

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 nº 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 nº
4681 de 21 de juliol de 2.006.
L’àmbit A recull l’àmbit delimitat com a Pla de Millora Urbana del Ferrocarril a la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa al centre urbà i al barri de la Beguda Alta,
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 d’octubre
de 2006 i publicada en data 21 de novembre de 2006, la qual tenia per objecte dotar d’uns
mecanismes urbanístics de regulació del parcel·lari i les edificacions que formen el conjunt d’illes al
voltant de l’eix viari més antic de Masquefa i del barri de la Beguda Alta, on la normativa i les
prescripcions que el Pla General determinava sobre aquest teixit no eren suficients per regular les
actuacions que s’hi duen a terme, alienes, aquestes, a les característiques urbanes pròpies d’aquets
dos centres històrics.
Posteriorment, al 2009, es redacta una nova modificació del Pla general d’Ordenació urbana que
avarca diferents àmbits, entre ells l’àmbit del centre urbà i la beguda Alta on estableix modificacions
normatives. Aquesta modificació s’aprova definitivament el 17 de desembre de 2008 i es publica al
DOCC nº 5353 en data 3 d’abril de 2009.
Recentment s’han iniciat els treballs de redacció del nou Planejament d’Ordenació Urbanístic
Municipal.

1.2.2

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, el 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
Text Refós
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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 la present MPPGOU 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.

Imatge 12: Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia
Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals
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1.2.3

Les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la modificació

El Planejament vigent als àmbits de la present modificació són el Pla General d’Ordenació Urbana
aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC nº 851 de 12 de juny de 1987, el
posterior 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 nº 4681 de 21 de juliol
de 2.006 i per l’àmbit A la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa al
centre urbà i al barri de la Beguda Alta, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 19 d’octubre de 2006 i publicada en data 21 de novembre de 2006 i la
modificació del Pla general d’Ordenació Urbana aprovada definitivament el 17 de desembre de 2008 i
publicada al DOCC nº 5353 en data 3 d’abril de 2009.
L’àmbit A, d’acord amb la primera modificació anteriorment citada, engloba la totalitat del sòls
delimitats en aquesta com el pla de Millora Urbana del Ferrocarril, a continuació s’adjunta l’ordenació
d’aquest sector.

Imatge 13: Fitxa gràfica Pla de Millora Urbana del Ferrocarril segons PGOU vigent

L’àmbit B, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa, actualment està qualificat,
una part de zona 10 “densificació urbana segons alineació a vial” i l’altre part com a sistema
d’equipaments.
La imatge adjunta correspon al planejament vigent per els àmbits A i B.

Text Refós
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Imatge 14: PGOU vigent àmbits A i B de la present modificació puntual

Tot i que les modificacions puntuals nombrades pel que fa l’àmbit A tenen regulació normativa, la
normativa vigent és la que contempla el PGOU i les seves prescripcions, doncs la modificació
aprovada el 19 d’octubre de 2006 estableix condicions d‘ordenació volumètrica i condicions de
paràmetres exteriors de l’edificació addicionals a les determinacions normatives vigents. La posterior
modificació aprovada el 17 de desembre de 2008 modifica els articles 11, 24 i 33 de l’anterior
modificació. A continuació es recullen les determinacions principals de cada document.

Text Refós Normes Urbanístiques del PGOU de Masquefa
Capítol III REGULACIÓ DE SISTEMES
sistema d’equipaments (clau 5)
ART.315 Definició i règim
Comprèn els sòls que es dediquin a usos públics o col·lectiu al servei dels veïns, la titularitat
dels quals pot ésser pública o privada, en funció de les determinacions d’aquest Pla General
ART.316 Usos
El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents:
- Administratiu (5.a)
- Sociocultural (5.b)
- Educatiu (5.c)
- Sanitari (5.d)
- Assistencial (5.e)
- Recreatiu (5.f)
- Religiós (5.g)
- Cementiri (5.h)
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ART.317 Assignació d’usos
1.

En aquest Pla General s’assigna dins el sòl urbà els usos del sistema d’equipaments o bé
l’ús genèric d’equipament que l’Administració especificarà en el desenvolupament del
Pla.
En el sòl urbanitzable, haurà de fer-se l’assignació mitjançant el planejament parcial o
especial.

2.

Sempre que no es disminueixi la superfície global de cada ús, podrà variar-se
l’assignació de l’ús vigent, mitjançant un Pla Especial, mantenint-se, però, l’adscripció al
sistema d’equipaments.

3.

Altres alteracions del sistema d’equipaments implicaran la modificació o revisió del Pla
General

ART.318 Condicions d’edificació
1.

L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels
diversos equipaments de paisatge i l’organització general del teixit urbà en que es
situen.

2.

L’edificabilitat neta per els nous equipaments, allà on no s’especifiqui expressament en
els plànols d’ordenació, es regularà pels següents índex segons els usos assignats:
- Educatiu 0,5m²s/m²st
- Sanitari-assistencial 0,8m²s/m²st
- Sociocultural/recreatiu i religiós 1,0m²s/m²st
- Administratiu 1,0m²s/m²st

3.

No obstant, quan l’equipament estigui localitzat en sòl urbà i no s’especifiqui
expressament el contrari seran d’aplicació les condicions d’edificació de la zona
immediata o contigua

Capítol IV REGULACIÓ DE SISTEMES
Regulació del sòl urbà. Zona de trama a mantenir l’estructura edificatòria (clau 9)
ART.413 Definició
Comprèn els sectors de sòl urbà ocupats per edificis que constitueixen una trama irregular
fruit de l’expansió urbana tradicional. Es considera que la futura activitat edificatòria cal
conduir-la vers l’adequació dels nous edificis a l’entorn existent, mitjançant l’obligat
seguiment d’uns paràmetres essencials.
ART.414 Condicions d’ordenació
1.

El sistema d’ordenació de l’edificació serà el de alineació a vial

2.

En els plànols d’ordenació a escala 1:1000 es fixa la línia de profunditat edificable.
Aquesta línia no afecta a la profunditat dels edificis existents, que es respecta encara
que superin la indicada en els plànols. No obstant, en l’ampliació del volum o sostre dels
edificis preexistents s’haurà de respectar la profunditat edificable grafiada

3.

A on s’indiqui la línia de profunditat edificable amb traçat discontinu s’aplicarà el criteri
de que aquesta serà la definida per l’ocupació del 70% de la superfície de la parcel·la

4.

El número de plantes dels edificis ve fixada en els plànols d’ordenació a escala 1:1000.
L’equivalència entre el nombre de plantes i l’alçada és la següent:
- B 4,5m
- B+I 7,5m
- B+II 9,5m
- B+III 12,0m
El número de plantes ve grafiat per a cada façana i pels diversos fragments d’ella.
L’alçada que es determina no afecta a l’alçada dels edificis preexistents que es
respecta; encara que superi la fixada en els plànols. No obstant, en l’ampliació del
volum o sostre edificables, i en la nova construcció s’hauran d’observar les
determinacions aplicables dels plànols d’ordenació sobre alçades màximes.

ART.415 Condicions d’edificació
1.

Text Refós

L’amplada mínima de la façana serà de 5m. No obstant seran edificables les parcel·les
d’amplada inferior anterior a l’aprovació del Pla General
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2.

La coberta de l’edificació haurà d’esser a dues vessants, amb la directriu horitzontal en
el carrer i amb pendent màxima de 30º

3.

La composició de les façanes principals haurà d’acomodar-se a les següents
condicions:
- Les obertures es composaran segons eixos verticals
- L’alçada de les obertures haurà d’ésser igual o superior a l’amplada
- La cornisa o remat de la coberta no podrà sortir més de 30cm del pla de la façana

ART.416 Condicions d’ús
S’admeten els usos següents:
1.

Residencial tant per vivendes unifamiliars com plurifamiliars

2.

Els usos definits amb la numeració 2, 3 (no s’admet la modalitat de sales de festa o
similars) 5, 5 i 6; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 i 8 (tots aquests en la categoria 1ª); 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, i 17

Regulació del sòl urbà. Zona de densificació urbana segons alineació de vial (clau 10)
ART.417 Definició
Compren aquells sectors de sòl urbà que constitueixen l’expansió urbana típica de les
darreres dècades. S’han organitzat segons les pautes dels eixamples, on la continuïtat dels
traçats dels carrers constitueixen l’element bàsic. Es objectiu del Pla, introduir un tractament
d’aquestes zones de forma que es pugui permetre una certa colmatació de les mateixes
seguint les pautes de la seva formació, evitant una densificació abusiva i millorant, per tant,
les característiques del conjunt.
ART.418 Condicions d’ordenació
1.

El sistema d’ordenació de l’edificació serà el de alineació a vial

2.

En els plànols d’ordenació a escala 1:1000 es fixa la línia de profunditat edificable.
Aquesta línia no afecta a la profunditat dels edificis existents, que es respecta encara
que superin la indicada en els plànols. No obstant, en l’ampliació del volum o sostre dels
edificis preexistents s’haurà de respectar la profunditat edificable grafiada

3.

El número de plantes dels edificis ve fixada en els plànols d’ordenació a escala 1:1000.
L’equivalència entre el nombre de plantes i l’alçada és la següent:
- B 4,5m
- B+I 7,5m
- B+II 9,5m
Aquest número de plantes ve grafiat per a cada façana i per als diversos fragments
d’ella. L’alçada que es determina no afecta a l’alçada dels edificis preexistents, que es
respecta, encara que superi la fixada en els plànols. No obstant en l’ampliació de volum
o sostre edificables, i en la nova construcció, s’hauran d’observar les determinacions
aplicables dels plànols d’ordenació sobre alçades màximes.

ART.419 Condicions d’edificació
1.

L’amplada mínima de la façana serà de 7m. No obstant seran edificables les parcel·les
d’amplada inferior anterior a l’aprovació del Pla General

2.

S’admet el soterrani per a l’ús d’aparcament en les parcel·les de més de 200m²

ART.420 Condicions d’ús
S’admeten els usos següents:
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Residencial tant per vivendes unifamiliars com plurifamiliars

2.

Els usos definits amb la numeració 2, 3 (no s’admet la modalitat de sales de festa o
similars) 5, 5 i 6; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 i 8 (tots aquests en la categoria 1ª); 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, i 17
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Modificació PGOU de Masquefa àmbit del centre urbà i la Beguda Alta
Capítol VII ESPECIFICACIONS DELS PLANS DE MILLORA URBANA
ART.35 Pla de Millora Urbana del Ferrocarril
1.

Comprèn les àrees no desenvolupades al sud del ferrocarril delimitades pels carrers
Major, Sant Pere i Serralet al sud el carrer Montserrat a ponent i les últimes edificacions
consolidades a ponent del carrer Santa Clara.

2.

L’objectiu principal d’aquest PMU és preveure les possibles adaptacions als canvis que
poden succeir-se si se soterren les vies del ferrocarril. Així mateix, també ha de permetre
la consolidació del conjunt d’acord amb les especificacions d’ordenació volumètrica
exposades al plànol O4.2 “Pla de Millora Urbana del Ferrocarril” d’aquesta modificació
puntual del PGOU a escala 1/1.000 i les seccions transversals del mateix plànol a escala
1/500.

3.

El PMU haurà de contemplar el projecte d'urbanització, la construcció dels
aparcaments públics i l'equipament. S'haurà de redactar el projecte de reparcel·lació i
preveure la repercussió dels costos d'urbanització i construcció dels edificis públics i
l'aprofitament d'acord amb l'articulat de la LL 3/2012 de modificació del Text Refós de
la LLU aprovat pel DL 1/2010 de 3 d'Agost

4.

Els paràmetres del conjunt seran:

1. Dades sectorials
Superfície (m²s)
Edificabilitat bruta (m²st/m²s)
Sostre màxim (m²st)
Densitat bruta màxima(habtges/ha)
Nombre d'habitatges màxim

7.105
0,851
6.043
57
40

2. Quadre de superfícies
Superfície
(m²s)
(%)

10
9

Densificació urbana
Conservació
Total Màxim Zones

1.708
767
2.475

24,04%
10,80%
34,83%

E
V
X

Mínim Equipaments públics
Mínim Espais lliures públics
Mínim Viari
Total Cessions Mínimes

602
362
3.666
4.630

8,47%
5,10%
51,60%
65,17%

TOTAL SECTOR

7.105

100,00%

Alçades de
plantes

superfície en m²

Clau

Zones

pb
691,00
-1+pb+2 1.784,00

1
3

2.475,00
Sistemes

Aparcament
Equipaments
Viari

362,00
602,00
3.666,00

Text Refós

7.105,00

Aparcaments

691,00
5.352,00 3.568,00

40

1.784,00

78

6.043,00 3.568,00

40

1.784,00

78

724,00
602,00
200,00

31
26
9

1.526,00

66

3.310,00

144

2
1
1

4.630,00
TOTAL

soterrani

nombre habitatges

sostre ús habitatge

sostre

nombre de plantes

3. Detall Ordenació

6.043,00 3.568,00

40
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1.3 MARC LEGAL URBANÍSTIC
La present modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de Masquefa 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 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.



Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.



Llei , de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.



Ley 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteras.



DL 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 de
Catalunya.



Llei 4/1997, de 20 ed maig, de protecció civil de Catalunya.



Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats infraestructures i edificis.



Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre.



RD 2387/2004 de 30 de desembre, pel qual s'aprova, el Reglamento del Sector Ferroviario.



Llei Ferroviària 4/2006, de 31 de març.



Ley 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicaciones.



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica



Decret 176/2009, de 10 de novembre i ordenances reguladores municipals relacionades
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2.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
L’àmbit objecte de la present modificació puntual es situa al nord-oest del casc antic de Masquefa. La
modificació es divideix en dos àmbits; un primer àmbit de 7.105m² coincidint amb l’actual delimitació
del Pla de Millora Urbana del Ferrocarril, i un segon àmbit, de 788m² situat en la cruïlla dels carrers
avinguda can valls amb carrer del corraló.
El primer àmbit (en endavant, àmbit A), limita al nord amb el passeig de la Via i la línia de Ferrocarrils; al
sud limita amb el passatge dels gegants i el carrer baix de sant Pere; a l’oest amb la divisió cadastral
de les finques passeig de la via nº 62 i carrer baix de sant Pere nº 21-23; finalment, a l’est limita amb el
parc de l’estació.
El segon àmbit (en endavant, àmbit B),limita al nord amb les divisions cadastrals de les finques carrer
Bonavista nº 38 i carrer del corraló nº 18; al sud amb el camí de Can Valls; a l’est amb el carrer del
corraló i finalment a l’oest amb la divisió cadastral de les finques del carrer de Bonavista nº 36,34 i 32.

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
2.2.1 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.
Per tant, la conveniència i oportunitat de la revisió de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana de
Masquefa als àmbits A i B anteriorment descrits, ve determinada fonamentalment per les següents
raons d’utilitat pública i interès social:
1.

Previsió de sòl per la implantació d’un equipament sanitari-assistencial;

2.

Previsió de sòl per la implantació d’un equipament sociocultural; un hotel d’entitats.

3.

Millorar l’estructura urbana del centre urbà de Masquefa, generant noves polaritats als
recorreguts principals reservats per a vianants.

Masquefa és un municipi amb sis nuclis poblacionals ben diferenciats, però no és una ciutat
plurinuclear. Els principals equipaments (educatius, sanitaris, culturals, esportius i administratius) es
troben ubicats al centre de Masquefa, concentrats al voltant de dos zones clarament diferenciades. La
primera zona important d’equipaments és el delimitat pel carrer Major i l’estació de ferrocarril, on s’hi
ubiquen els àmbits A i B de la present modificació. En aquest punt actualment trobem l’Ajuntament,
l’estació de FGC de Masquefa, el Casal l’Alzinar, les piscines i els Horts municipals.
El segon sector important d’equipaments és l’eix comprés entre el carrer Major i l’avinguda del
Maresme (nord-sud) i el carrer Rogelio Rojo i el carrer de Santa Clara (oest-est). En aquesta àrea
trobem l’església, els serveis personals de l’Ajuntament, la Biblioteca, el recinte Rogelio Rojo, una llar
d’infants, SES Masquefa, les escoles, el poliesportiu, un institut i el COMAM.
Els equipaments existents al casc urbà de Masquefa són:
-

CEIP Font del Roure (educatiu)

-

IES (educatiu)

-

CRARC, Centre De Recuperació d’Amfibis i Rèptils De Catalunya (educatiu)

-

Escola Bressol La Baldufa (educatiu)

Text Refós
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-

Poliesportiu(esportiu)

-

Piscines (esportiu)

-

Camp de futbol (esportiu)

-

Biblioteca (sociocultural)

-

Equipament social Rogelio Rojo (sociocultural)

-

Casal social (sociocultural)

-

CAP (sanitari)

-

Ajuntament (administratiu)

-

Serveis territorials (administratiu)

-

Policia local (administratiu)

-

Jutjat de pau (administratiu)

El desenvolupament urbanístic dels darrers anys, mitjançant la tramitació de diverses
modificacions puntuals del planejament ha generat la reserva d’aquest sòls atenent a les
necessitats municipals, no obstant Masquefa segueix tenint un dèficit en la dotació
d’equipaments i serveis, especialment pel que fa a serveis sanitari-assistencials i
socioculturals.
Tal com s’ha explicat, la majoria dels equipaments es troben situats al centre del nucli urbà de
Masquefa però no s’entenen com a part d’una estratègia de treball global per a tot el nucli de
població i no es relacionen amb una xarxa d’espais lliures i recorreguts reservats per a vianants de
manera que puguin complementar-se i generar activitats socials que no siguin les pròpies dels
equipaments.
La present modificació servirà d’una banda, per obtenir dues reserves noves per a sòl d’equipaments i
minimitzar les mancances actuals i, d’altra banda, millorar l’estratègia global dels equipaments al
centre, reforçant el centre neuràlgic de la ciutat, creant noves polaritats que tensionin i reforcin
l’estructura vigent.

Imatge 15: Estructura urbana resultant al centre neuràlgic de Masuqefa
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En concret, les dues noves reserves d’equipament serviran per ubicar; en l’àmbit A un hotel d’entitats i
en l’àmbit B, un centre de dia. Actualment Masquefa no disposa d’aquest serveis i l’ajuntament ha
constatat la seva necessitat.
En l’actualitat l’ajuntament de Masquefa té constància de les entitats següents, una totalitat de 42, fet
que justifica sobradament la necessitat de disposar d’un hotel d’entitats, ja que la majoria, no disposen
d’espai/local de reunió i/o assaig.
1.

Amics de la sardana de Masquefa

2.

Associació Artística Missatgers

Cultura

3.

Associació Cultural i Recreativa de Can Parellada

Cultura

4.

Associació Cultural i Recreativa El Maset

Cultura

5.

Associació de Dones de Masquefa

Cultura

6.

Associació de Propietaris de Can Parellada

Cultura

7.

Associació de Veïns de Can Quiseró

Cultura

8.

Associació Desfesta

Cultura

9.

Bijapi Produccions i edicions artístiques

Cultura

10. Casal Popular de Masquefa

Cultura

Cultura

11. Cofradia del Cristo Crucificado y Ntra. Sra. de los Dolores

Cultura

12. Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes

Cultura

13. Colla de Geganters i Grallers de Masquefa

Cultura

14. Dansa Urbana Associació Juvenil

Cultura

15. Grup de Teatre "Teatrerus"

Cultura

16. L'Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

Cultura

17. Societat Recreativa Unió Begudenca

Cultura

18. Xaranga Drac

Cultura

19. Colla de Ball de Bastons de Masquefa

Cultura

20. Coral l'Alzinar

Cultura

21. A Fondu Competició

Esports

22. AEE Secció d'Institut de Masquefa

Esports

23. Associació Gimnàstica Masquefa

Esports

24. Associació Motorista S-4133

Esports

25. CE Gas a Fons de Masquefa

Esports

26. Club Basquet Masquefa

Esports

27. Club de Tir Esportiu

Esports

28. Club Esportiu Cani KGM

Esports

29. Club Esportiu Masquefa

Esports

30. Club Excursionista Anoia

Esports

31. Club Patí Masquefa

Esports

32. Club Patinatge Artístic Masquefa

Esports

33. Club Petanca Masquefa

Esports

34. Club Twirling Can Parellada

Esports

35. FC Masquefa

Esports

36. FS Espardenya Masquefa

Esports

37. Masquefa Slot

Esports

38. Masquefa Tennis Taula Club

Esports

39. Masquefa Trail

Esports

40. Moto Club Verds Masquefa

Esports

41. Societat de Caçadors de Masquefa l'Esquirol

Esports

42. Unió Ciclista Masquefa

Esports

Text Refós
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Pel que fa al centre de dia, consultant l’estructura d’edat de la població, constatem que Masquefa és
una població envellida, d’acord amb els darrers registres d’IDESCAT, de 2014, el 12,9% de la població
de Masquefa té més de 65 anys, i els pròxims anys aquest percentatge serà major, veient que la
població adulta actualment està en 66.86%. Si a més a més en fixem en la piràmide poblacional, veiem
com els grups d’edat més nombrosos són els que van dels 40 als 50 anys, per tant, la població
potencial a demandar usos sanitaris assistencials a Masquefa anirà augmentant.

POBLACIÓ PER GRUP D'EDAT
De 0 a 14 anys

1.701

20,24%

De 15 a 64 anys

5.620

66,86%

De 65 a 84 anys

963

11,46%

De 85 anys i més

122

1,45%

TOTAL

8.406

Font: Idescat 2014

Imatge 16: Piràmide de població. 2011. Masquefa. Font: Anuari Caja España

La Generalitat de Catalunya va ser nomenada hereva abintestat dels béns del senyor Jorge Bonastre
Martínez, entre els quals es troba l’immoble situat al carrer Montserrat números 2-4 de Masquefa,
d’acord amb el procediment 780/2010 del Jutjat de primera instància numero 7 de Martorell. Aquest
immoble es va inscriure a favor de la generalitat de Catalunya en data 16 de gener de 2012.
Aquest fet, genera una gran oportunitat per l’ajuntament de Masquefa que vol comprar la finca per
satisfer les necessitat actuals exposades de falta d’equipaments, assegurant que la peça tindrà un
destí i ús públic.
La situació d’aquesta finca és realment estratègica quant a les relacions cíviques del nucli de
Masquefa. Actualment, la plaça de Josep maria Vila, on s’hi ubiquen; l’estació de ferrocarrils, l’aula de
musica, el casal d’avis, el casal de l’alzinar i el complex esportiu de l’alzinar, funciona com el centre
neuràlgic del poble, on es celebren els grans esdeveniments municipals.
La finca al carrer Montserrat 2-4 junt amb el passeig davant el ferrocarril, acabaria de relligar aquest
centre, tal i com es pot veure en la imatge adjunta
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Esportiu
l’alzinar

Casal
l’Alzinar

Plaça de
Josep Mª Vila

Estació

Aula de
música

Casal

Hotel
d’entitats

d’avis
Ajuntament
c/ Major
Plaça de
l’esglèsia

Imatge 17: Equipaments centre neuràlgic Masquefa

La modificació es proposa en els àmbits A i B, per recollir la vinculació dels dos equipaments previstos.
El destí de l’import de la compra de l’edificació a la generalitat es preveu que s’inverteixin en el
sistema previst en l’Àmbit B.

2.2.2 Justificació del contingut documental i adaptació a la legislació vigent
D’acord amb allò que estableix l’article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
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:
1.

Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que
s’introdueixen.

2.

Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les
normes urbanístiques objecte de modificació.

3.

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 98 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 2.2 “Justificació de la conveniència i oportunitat”, 2.3 “Criteris i objectius” i 2.4
“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.
Text Refós
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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 el plànol i.03,
a escala 1/1.000 i en tots els plànols d’ordenació-, en el plànol o.01, a escala 1/1.000, s’estableix la
classificació del sòl, en el plànol o.02, a escala 1/1.000, s’estableixen les qualificacions urbanístiques
proposades per aquesta modificació i en el plànol o.05 es presenta un plànol d’imatge, no vinculant
de la ordenació resultant.
En les normes urbanístiques s’estableixen les determinacions que s’introdueixen en la modificació i que
substitueixen les precedents: en el títol I –de l’article 1 al 7- de les normes es precisen els preceptes
generals, en el títol II – article 8 s’especifica l’article de la modificació del PGOU en l’àmbit del centre
urbà i la beguda alta que es proposa modificar i s’estableix el redactat modificat del mateix, així com
la fitxa normativa resultant del PMU del ferrocarril
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 l’article 7 de 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 el que s’estableix en el citat article –en el punt 7.2- i atesa la
finalitat de la modificació, la mateixa no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, en tant que la
proposta no té efectes significatius pel medi ambient.
Tot i això, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa, estableix una sèrie
de mesures per a la millora de la qualitat ambiental dins de l’àmbit.
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 general en els supòsits
següents:
1.

Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.

2.

Planejament urbanístic general i llurs revisions modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.

3.

Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.

El present document de modificació puntual de planejament general no es troba en cap dels supòsits
anteriors, ja que els usos d’equipament proposats són usos actualment permesos en la regulació vigent
de les zones 9 i 10 del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa.
Finalment el document incorpora l’Avaluació econòmica financera, ja que d’aquesta modificació se’n
deriva un cost per a l’administració que pot suposar una variació de les finances públiques de les
administracions responsables d’implantar i mantenir les infraestructures i serveis necessaris derivats de la
modificació.

2.3 CRITERIS I OBJECTIUS
La present modificació del PGOU de Masquefa té per objecte fonamental la qualificació de noves
zones de sistema d’equipaments per donar sortida a les necessitats actuals del municipi, permeten la
implantació d’usos demandats i necessaris en el dia a dia del municipi, com són un centre de dia i un
hotel d’entitats. La qualificació d’aquestes reserves permetrà alhora una millora de l’estructura urbana
del centre urbà de Masquefa, generant noves polaritats als recorreguts principals reservats per a
vianants.
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En aquest sentit i essent coherent amb la realitat física del municipi i amb el principi de
desenvolupament urbanístic sostenible, mitjançant la tramitació de la present modificació puntual es
proposa el següent:
D’una banda, transformar 471,0m² de sòl qualificat pel planejament vigent com a sòl urbà consolidat
residencial Zona de densificació urbana, alineació a vial (clau 10) i 317,0m² de sòl qualificat pel
planejament vigent com a sòl urbà consolidat d’equipaments recreatius (clau 5f) en 788,0m²
d’equipaments assistencials en l’àmbit B, per ubicar un centre de dia.
D’altra banda, en l’àmbit A, passar 1.929,00m² de sòl urbà no consolidat inclosos en el Pla de Millora
urbana del Ferrocarril a sòl urbà consolidat, reconeixent la realitat ja consolidada i sense incrementar
aprofitament. D’aquests 1.929,00m²; 285,0 m² es mantenen com a zona 9 (conservació estructura
edificada); 778,00 m² es mantenen com a sistema viari; 32,00m² es passen de sistema viari a sistema de
serveis tècnics, reconeixent una estació transformadora consolidada i, 834,00 m² qualificats al
planejament vigent com a densificació urbana (clau 10) passen a qualificar-se d’equipament
sociocultural (clau 5b)

Imatge 21: Proposta de qualificació als àmbits de la modificació

Mitjançant la proposta de modificació, el municipi de Masquefa no solament conserva la totalitat de
sistemes públics preexistents, sinó que la superfície d’aquest es veu incrementada a causa de
l’obtenció dels nous sols destinats a Equipaments (clau 5). Alhora que la proposta no incrementa
l’edificabilitat en el seu àmbit d’actuació.
Pel que fa el Pla de Millora urbana del ferrocarril, definit al planejament vigent, aquest es manté, però
es modifica la seva superfície i s’ajusten els paràmetres normatius i d’ordenació a la nova realitat.

Text Refós
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2.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
2.4.1 Classificació, qualificació i cessions proposades
Aquesta modificació puntual varia la classificació del sòl prevista per el PGOU de Masquefa, atès que
re classifica 1.929,00 m2 de sòl urbà no consolidat a sòl urbà consolidat.
Proposta de canvi de classificació del sòl

Imatge 22: Classificació del sòl PGOU

Imatge 23: Classificació del sòl Proposada

Proposta de canvi de qualificació del sòl

Imatge 24: Qualificació del sòl PGOU

Imatge 25: Qualificació del sòl Proposada

Els terrenys objecte de la modificació es qualifiquen de:
Àmbit A SUC:
Sistema d’equipaments socioculturals, clau 5b, que ordena els sòls destinats a equipaments
socioculturals, definit per el Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa i que comprèn sòls de
titularitat pública.
Sistema viari, clau 1, que comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i
exclusivament dedicats a l’ús de vialitat, definit per el Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa.
Sistema de serveis tècnics, clau 3, concretament amb la subclau 3b, instal·lacions de subministrament
d’energia elèctrica, i comprèn l’àrea destinada a estacions de distribució i transformació de l’energia
elèctrica, definit per el Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa.
Zona de conservació de l’estructura edificatòria, clau 9, que comprèn els sectors de sòl urbà ocupats
per edificis que constitueixen una trama irregular fruit de l’expansió urbana tradicional, regulada i
definida per el Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa.

Desenvolupament urbanístic de les zones incloses als terrenys immediats al ferrocarril
1.
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Per el desenvolupament urbanístic de les zones incloses als terrenys immediats al ferrocarril
seran d’obligat compliment les limitacions contemplades a la llei ferroviària catalana 4/2006,
de 31 de març. És en aquest sentit que l’execució d’obres situades en zona de protecció del
ferrocarril, es generarà el corresponent expedient de servitud sent necessària l’autorització de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, prèvia presentació dels respectius projectes
executius
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2.

El futur desenvolupament de les obres previstes haurà de garantir tècnicament uns límits en
l’emissió de vibracions i uns mínims de qualitat acústica, en relació als paràmetres establerts a
la normativa sectorial d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, Decret 176/2009, de 10 de novembre i ordenances reguladores
municipals relacionades) sobre els terrenys limítrofs a la plataforma ferroviària

Àmbit A SUNC:
Pla de Millora urbana del Ferrocarril
Per l’àmbit de sòl urbà no consolidat que es proposa mantenir, dins la figura ja delimitada del Pla de
Millora urbana del Ferrocarril, es proposa ajustar la fitxa normativa a la nova delimitació de l’àmbit,
mantenint, els objectius i les cessions, ajustant els aprofitaments al nou àmbit.

Imatge 26: Pla de Millora Urbana del ferrocarril

Àmbit B SUC:
Sistema d’equipaments assistencials, clau 5e, que ordena els sòls destinats a equipaments assistencials,
definit per el Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa i que comprèn sòls de titularitat pública.

2.5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.5.1 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 PGOU de Masquefa que d’acord amb allò que estableix l’article 85.4 de la LUC “un cop se
n’ha acordat l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública, per un termini d’un mes. Els
Text Refós
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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.
D’acord amb l’establert en l’article 8 de la LUC –Publicitat i participació en els processos de
planejament i de gestió urbanístics-, conjuntament amb el document de modificació s’exposarà un
document comprensiu que contindrà:
Primer. 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.
Segon. 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.

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.

2.5.2 Mesures posteriors a l’exposició pública del document d’aprovació inicial
Les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública serà 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’aparta 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
i aspectes incorporats a aquest document a partir de les aportacions realitzades en e procés
d’exposició pública del document d’aprovació inicial.
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2.6 QUADRE RESUM I COMPARATIU POUM VS MODIFICACIÓ PUNTUAL

PGOU
ÀMBIT A

AMBIT B

SUC

SUC

m²

%

TOTAL

m²

m²

%

%

Zones
767,00 m²

10,80%

0,00 m²

0,00%

0

767,00 m²

9,72%

1.708,00 m²

24,04%

471,00 m²

59,77%

0

2.179,00 m²

27,61%

2.475,00 m²

34,83%

471,00 m²

59,77%

0

2.946,00 m²

37,32%

3.666,00 m²

51,60%

0,00 m²

0,00%

3.666,00 m²

46,45%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

4- Sistema espais lliures

362,00 m²

5,10%

0,00 m²

0,00%

362,00 m²

4,59%

5b- Sistema d'equipaments socioculturals

602,00 m²

8,47%

0,00 m²

0,00%

602,00 m²

7,63%

5e- Sistema equip assistencial

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

5f- Sistema d'equipaments recreatius

0,00 m²

0,00%

317,00 m²

40,23%

317,00 m²

4,02%

Total sistemes

4.630,00 m²

65,17%

317,00 m²

40,23%

4.947,00 m²

62,68%

TOTAL

7.105,00 m²

100,00%

788,00 m²

100,00%

7.893,00 m²

100,00%

9 - Conserv ació estructura edificatòria
10- Densificació urbana. Alineació a v ial
Creixem ent Residencial
Total zones
Sistemes
1- Sistema Viari
3- Sistema Serv eis tècnics

MP
AMBIT A

AMBIT B

SUNC - PMU Ferrocarril

SUC

TOTAL

SUC

m²

%

m²

%

m²

%

m²

%

9 - Conserv ació estructura edificatòria

0,00 m²

0,00%

285,00 m²

14,77%

0,00 m²

0,00%

285,00 m²

3,61%

10- Densificació urbana. Alineació a v ial

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

Creixem ent Residencial

2.320,00 m²

44,82%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

2.320,00 m²

29,39%

Total zones

2.320,00 m²

44,82%

285,00 m²

14,77%

0,00 m²

0,00%

2.605,00 m²

33,00%

1.892,00 m²

36,55%

778,00 m²

40,33%

0,00 m²

0,00%

2.670,00 m²

33,83%

0,00 m²

0,00%

32,00 m²

1,66%

0,00 m²

0,00%

32,00 m²

0,41%

4- Sistema espais lliures

362,00 m²

6,99%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

362,00 m²

4,59%

5b- Sistema d'equipaments socioculturals

602,00 m²

11,63%

834,00 m²

43,23%

0,00 m²

0,00%

1.436,00 m²

18,19%

5e- Sistema equip assistencial

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

788,00 m²

100,00%

788,00 m²

9,98%

5f- Sistema d'equipaments recreatius

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

Total sistemes

2.856,00 m²

55,18%

1.644,00 m²

85,23%

788,00 m²

100,00%

5.288,00 m²

67,00%

TOTAL

5.176,00 m²

100,00%

1.929,00 m²

100,00%

788,00 m²

100,00%

7.893,00 m²

100,00%

Zones

Sistemes
1- Sistema Viari
3- Sistema Serv eis tècnics

COMPARATIU
TOTAL

m²
Zones
9 - Conserv ació estructura edificatòria

-482,00 m²

10- Densificació urbana. Alineació a v ial

-2.179,00 m²

Creixem ent Residencial

2.320,00 m²

Total zones

-341,00 m²

Sistemes
1- Sistema Viari
3- Sistema Serv eis tècnics
4- Sistema espais lliures
5b- Sistema d'equipaments socioculturals

-996,00 m²
32,00 m²
0,00 m²
834,00 m²

5e- Sistema equip assistencial

788,00 m²

5f- Sistema d'equipaments recreatius

-317,00 m²

Total sistemes

341,00 m²

TOTAL
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3. NORMATIVA
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NORMATIVA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
article 1.

Objecte de la Modificació Puntual

L’objecte de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del pla de Millora Urbana del
ferrocarril i les parcel·les de l’Avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del Corraló nº20 i 22, són els següents:
1.

Previsió de sòl per la implantació d’un equipament sanitari-assistencial; un centre de dia

2.

Millorar l’estructura urbana del centre urbà de Masquefa, generant noves polaritats als recorreguts
principals reservats per a vianants.

3.

Previsió de sòl per la implantació d’un equipaments sociocultural; un hotel d’entitats.
article 2.

1.

Àmbit de la Modificació Puntual

L’àmbit territorial d’aquesta modificació es correspon amb:
a) L’àmbit A, de 7.105m² que limita al nord amb el passeig de la Via i la línia de Ferrocarrils; al sud
limita amb el passatge dels gegants i el carrer baix de sant Pere; a l’oest amb la divisió
cadastral de les finques passeig de la via nº 62 i carrer baix de sant Pere nº 21-23; finalment, a
l’est limita amb el parc de l’estació.
b) L’àmbit B, de 788m² que limita al nord amb les divisions cadastrals de les finques carrer
Bonavista nº 38 i carrer del corraló nº 18; al sud amb el camí de Can Valls; a l’est amb el carrer
del corraló i finalment a l’oest amb la divisió cadastral de les finques del carrer de Bonavista nº
36,34 i 32.

2.

L’àmbit territorial queda precisat en el plànol i.04 i i.05 a escala 1/1.000 d’aquesta modificació i en
tots els plànols d’ordenació.
article 3.

1.

Marc legal

La present modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de Masquefa 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 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.



Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.



Llei , de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.



Ley 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteras.



DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Text Refós
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2.



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



Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.



Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats infraestructures i edificis.



Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre.



RD 2387/2004 de 30 de desembre, pel qual s'aprova, el Reglamento del Sector Ferroviario.



Llei Ferroviària 4/2006, de 31 de març.



Ley 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicaciones.



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica



Decret 176/2009, de 10 de novembre i ordenances reguladores municipals relacionades

Aquesta modificació es desenvolupa d’acord amb el que estableix la legislació urbanística vigent
en relació a la tramitació i redacció de modificacions de planejament general i, de manera més
concreta, amb el que estableixen: els articles 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant LUC) i els articles 107.4, 117, 118, del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en
endavant RLUC).
article 4.

Contingut de la Modificació Puntual

La Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del pla de Millora Urbana del ferrocarril i les
parcel·les de l’Avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del Corraló nº20 i 22, està integrada pels següents
documents:
-

MEMÒRIA INFORMATIVA

-

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

-

NORMATIVA

-

MESURES PER A L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

-

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA i AGENDA DE LES ACTUACIONS

-

INFORME AMBIENTAL

-

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

-

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

article 5.

Interpretació de les Normes Urbanístiques

Les presents Normes Urbanístiques juntament amb els plànols d’ordenació constitueixen el cos normatiu
específic de la present modificació. En allò no previst per aquestes normes s’estarà a les
determinacions del Pla General d’Ordenació urbana de Masquefa per l’àmbit B i a la Modificació
Puntual del PGOU al centre urbà de Masquefa i al barri de la Beguda Alta per l’àmbit A.
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.
1.

Modificació del plànol d’Ordenació i Qualificació

Es modifica el plànol O.04 d’ORDENACIÓ “El Casc urbà, Ordenació i classificació” del PGOU de
Masquefa en relació a la qualificació dels terrenys que conformen l’àmbit B d’aquesta modificació
i es substitueix pel plànol O.02 “qualificacions del sòl”
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2.

Es modifiquen els plànols d’ordenació de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del centre
urbà i el barri de la Beguda Alta en relació als terrenys que conformen l’àmbit A de la present
modificació. Concretament els plànols O.02 “qualificació urbanística, O.03 “Ordenació
Urbanística”, 0.03.1, O.03.2, O.03.3, O.03.4 “Ordenació urbanística detallada” i el plànol O.04 “Pla
de Millora urbana del Ferrocarril” es substitueixen per els plànols O.01 “classificació del sòl” i O.02
“qualificació i ordenació del sòl”

3.

La resta de plànols d'ordenació que contenen la present modificació són informatius o indicatius i
per tant no són normatius o vinculants.

TÍTOL II. ARTICLES MODIFICATS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MASQUEFA
article 8.

Modificació de l’article 318 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de
Masquefa

Es modifica l’article 318 de les Normes Urbanístiques del pla General d’Ordenació de Masquefa,
afegint a l’articulat els articles 318ter i 318quáter, els quals queden com segueix:
Article 318ter.
Concepció

Condicions d’edificació per l’equipament 5b del carrer Montserrat amb carrer

1.

S’estableix un índex d’edificabilitat neta de 3m²st/m²s.

2.

L’alçada reguladora màxima serà de 10,50m equivalent a PB+2PP.

3.

En tot el que no s’especifica per aquesta zona serà d’aplicació el que disposen els articles 315
a 318 de les Normes Urbanístiques del pla General d’Ordenació de Masquefa.

Article 318quáter. Condicions d’edificació per l’equipament 5e a l’Avinguda Can Valls
1.

S’estableix un índex d’edificabilitat neta de 1m²st/m²s.

2.

L’alçada reguladora màxima serà de 10,50m als àmbits de PB+2PP d’acord amb el plànol
d’ordenació o.02 de la present modificació, i de 4,50m als àmbits de PB.

3.

Serà obligatori conservar i rehabilitar l’edifici catalogat dels antics cinemes.

4.

En tot el que no s’especifica per aquesta zona serà d’aplicació el que disposen els articles 315
a 318 de les Normes Urbanístiques del pla General d’Ordenació de Masquefa.

TÍTOL III. ARTICLES MODIFICATS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE MASQUEFA AL CENTRE URBÀ
DE MASQUEFA I AL BARRI DE LA BEGUDA ALTA
article 9.

Modificació de l’article 35 de les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual del
PGOU al centre urbà de Masquefa i al barri de la Beguda Alta

Es modifica l’article 35 de les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual del PGOU al centre urbà
de Masquefa i al barri de la Beguda Alta, del Pla de Millora urbana del ferrocarril, el qual queda com
segueix:
1.

Comprèn les àrees no desenvolupades al sud del ferrocarril delimitada pels carrers Major, Sant Pere
i Serralet al sud, l’equipament sociocultural a ponent i les últimes edificacions consolidades a
ponent del carrer Santa Clara.

2.

L’objectiu principal d’aquest PMU és preveure les possibles adaptacions als canvis que poden
succeir-se si se soterren les vies del ferrocarril.
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3.

El PMU haurà de contemplar el projecte d'urbanització, la construcció dels aparcaments públics i
l'equipament. S'haurà de redactar el projecte de reparcel·lació i preveure la repercussió dels
costos d'urbanització així com la cessió de l'aprofitament urbanístic del 10%

4.

Els paràmetres del conjunt seran els que es detallen a continuació, L'ordenació del sector té
caràcter indicatiu a excepció de l'emplaçament dels sistemes previstos així com l'edificabilitat
bruta i la densitat bruta fixades per el sector

Imatge 27: Pla de Millora Urbana del ferrocarril
Pla de Millora urbana del Ferrocarril

MP_PGOU

1. Dades sectorials
Superfície (m²s)
Edificabilitat bruta (m²st/m²s)
Sostre màxim (m²st)
Densitat bruta màxima(habtges/ha)
Nombre d'habitatges màxim

5.176
0,700
3.623
45
23

2. Quadre de superfícies
Clau

E
V
X

Superfície
(m²s)
(%)
Màxim Creixement residencial

3.012

58,19%

Total Màxim Zones

3.012

58,19%

Mínim Equipaments públics
Mínim Espais lliures públics
Mínim Viari
Total Cessions Mínimes Sistema

602
362
1.200
2.164

11,63%
6,99%
23,18%
41,81%

TOTAL SECTOR

5.176

100,00%

3. Ordenació
L'ordenació del sector té caràcter indicatiu a excepció de l'emplaçament dels sistemes previstos d'equipament així
com l'edificabilitat bruta i la densitat bruta fixades
4. Objectius
Permetre la consolidació del conjunt
Preveure les possibles adaptacions als canvis que poden succeir-se en cas del possible soterrament de les vies del
ferrocarril
5. Altres condicions
El PMU haurà de contemplar el projecte d'urbanització, la construcció dels aparcaments públics i l'equipament.Per
desenvolupar el sector caldrà redactar el corresponent pla de millora urbana i els corresponents projectes
d'urbanització i de reparcel·lació, que contemplaran la cessió del 10% de l'aprofitament mig del sector.
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MESURES PER A L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

4.1 JUSTIFICACIÓ
L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, 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 Decret 305/2006:
“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.”

El present document de modificació puntual de planejament general no es troba en cap dels supòsits
esmentats, atès que la present modificació no comporta una nova classificació del sòl urbà o
urbanitzable o, la implantació de nous usos o activitats.
Si bé es podria interpretar que la requalificació de zona 10 a sistema d’equipaments comunitaris és un
canvi d’ús, els usos sociocultural i sanitari, són usos admesos en la present qualificació del sòl. L’article
420.2 recull els usos admesos a la zona 10, l’ús assistencial és l’11 i el sociocultural el 13. La definició dels
usos es recull a l’article 242:
242.11assistencial: Aquest ús comprèn els edificis destinats a allotjament comunitari, com asils, llar de
vells, etc.
242.13 sociocultural: Aquest ús comprèn les instal·lacions com museus, biblioteques, sales de
conferències, sales d’art i similars, i el d’activitats de tipus social, com poden ésser els centres
d’associacions, agrupacions, col·legis o similars.
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

5.1 INTRODUCCIÓ
El present document fa una avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual del PGOU de
Masquefa, d’acord amb el que estableix l’article 99 de la LUC.

L’objectiu principal és la verificació de la viabilitat econòmica de la modificació, en el sentit d’ajustar i
fer coherents la inversió econòmica necessària per assolir els objectius proposats, tant per a la
implantació, com pel manteniment de les infraestructures i serveis necessaris.

L’avaluació es determina sobre la base de la situació actual i de les previsions de les càrregues
econòmiques derivades de la urbanització i ha de justificar, en l’àmbit delimitat, la relació entre els
costos derivats de les obres d’urbanització i els ingressos previsibles per la construcció de noves
edificacions i les activitats.

En primer lloc s’inclourà l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual es justificarà,
en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la
nova ordenació. I en segon terme -d’acord amb el que dictamina l’article 59.3.d de la LUC, per als
Plans d’ordenació urbanística municipal, i per extensió, aplicable a les modificacions posteriors del
planejament general- el document d’avaluació econòmica i financera estimarà l’impacte de
l’actuació sobre les finances públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o, la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants.

Els imports i magnituds utilitzats en aquest document són fruit d’estimacions que s’entenen ajustades al
moment actual i a les determinacions del planejament proposat.

5.2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ
L’àmbit objecte de la present modificació puntual es situa al nord-oest del casc antic de Masquefa. La
modificació es divideix en dos àmbits; un primer àmbit de 7.105m² coincidint amb l’actual delimitació
del Pla de Millora Urbana del Ferrocarril, i un segon àmbit, de 788m² situat en la cruïlla dels carrers
avinguda can valls amb carrer del corraló.
El primer àmbit (en endavant, àmbit A), limita al nord amb el passeig de la Via i la línia de Ferrocarrils; al
sud limita amb el passatge dels gegants i el carrer baix de sant Pere; a l’oest amb la divisió cadastral
de les finques passeig de la via nº 62 i carrer baix de sant Pere nº 21-23; finalment, a l’est limita amb el
parc de l’estació.
El segon àmbit (en endavant, àmbit B),limita al nord amb les divisions cadastrals de les finques carrer
Bonavista nº 38 i carrer del corraló nº 18; al sud amb el camí de Can Valls; a l’est amb el carrer del
corraló i finalment a l’oest amb la divisió cadastral de les finques del carrer de Bonavista nº 36,34 i 32.
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El present modificació té les següents característiques urbanístiques bàsiques:
MP
AMBIT A

AMBIT B

SUNC - PMU Ferrocarril
m²

SUC

TOTAL

SUC

%

m²

%

m²

%

m²

%

ZONES
0,00 m²

0,00%

285,00 m²

14,77%

0,00 m²

0,00%

285,00 m²

3,61%

Creixem ent Residencial

2.320,00 m²

44,82%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

2.320,00 m²

29,39%

Total zones

2.320,00 m²

44,82%

285,00 m²

14,77%

0,00 m²

0,00%

2.605,00 m²

33,00%

1.892,00 m²

36,55%

778,00 m²

40,33%

0,00 m²

0,00%

2.670,00 m²

33,83%

0,00 m²

0,00%

32,00 m²

1,66%

0,00 m²

0,00%

32,00 m²

0,41%

4- Sistema espais lliures

362,00 m²

6,99%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

362,00 m²

4,59%

5b- Sistema d'equipaments socioculturals

602,00 m²

11,63%

834,00 m²

43,23%

0,00 m²

0,00%

1.436,00 m²

18,19%

5e- Sistema d'equipaments assistencials

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

788,00 m²

100,00%

788,00 m²

9,98%

5f- Sistema d'equipaments recreatius

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

0,00 m²

0,00%

9 - Conserv ació estructura edificatòria

SISTEMES
1- Sistema Viari
3- Sistema Serv eis tècnics

Total sistemes

2.856,00 m²

55,18%

1.644,00 m²

85,23%

788,00 m²

100,00%

5.288,00 m²

67,00%

TOTAL

5.176,00 m²

100,00%

1.929,00 m²

100,00%

788,00 m²

100,00%

7.893,00 m²

100,00%

SOSTRE
Edificabilitat bruta PMU Ferrocarril (m²st/m²s)
Sostre màxim PMU Ferrocarril
Sostre zona 9 SUC (*)

0,700
3.623 m²
485,00 m²

* Aquest sostre reconeix la realitat construïda
Edificabilitat neta Equipament Sociocultural (5b) (m²st/m²s)
Sostre Equipament sociocultural
Edificabilitat neta Equipament Sanitari-assistencial (5e) (m²st/m²s)
Sostre Equipament sanitari assistencial

3,000
2.502,00 m²
1,000
1.418,40 m²

5.3 ESTUDI COMPARATIU: PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL VS PGOU
5.3.1

Introducció

L’art. 99 del DL 1/2010 determina que el document de modificació puntual haurà d'incloure l’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.
En la present modificació, l’única rendibilitat econòmica a justificar és el Pla de Millora Urbana del
Ferrocarril, que caldrà veure quina repercussió càrregues / beneficis té en relació al PGOU vigent; la
resta d’àmbit A i la totalitat de l’àmbit B no implica nova urbanització i / o gestió de planejament.
Per l’obtenció dels sòls qualificat com equipament, tal i com s’ha detallat a la memòria informativa
“estructura de la propietat” i d’acord amb la documentació de l’annex 1 “acreditacions de titularitat
pública de les finques del c/ Montserrat nº 2, 2b i 4; Pg. Dels Gegants nº21; Av. Can Valls nº 2 i 4 i c/ del
Corraló nº 20”:
-la parcel·la situada a c/ del corraló nº 22 amb referència cadastral 0854251DF0905S0001RH haurà de
ser expropiada per l’ajuntament de Masquefa. Es tracta de la única que no és de titularitat publica
actualment.
-la parcel·la c/ Montserrat nº 2, 2b i 4 (finca de Ca l’Adroguer incloent el sòl qualificat de viari no
objecte d’expropiació per part de FGC) haurà de ser expropiada per l’ajuntament de Masquefa.
Sobre aquest solar qualificat d’equipament/viari en sòl urbà consolidat en l’àmbit A cal destacar que
tot i tractar-se a nivell de valoració d’una expropiació, aquesta finca ha estat recentment donada a la
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Generalitat de Catalunya. Tal i com s’ha avançat en punts anteriors de la memòria, La Generalitat de
Catalunya va ser anomenada hereva abintestat dels béns del senyor Jorge Bonastre Martínez, entre els
quals es troba aquesta finca, i és en aquest fet on troba en part oportunitat la present proposta de
Modificació.
Es preveu que donat l’interès públic de la intervenció, que cobreix les necessitats d’equipament a
l’àmbit central amb destí i ús públic, l’Ajuntament, adquirirà aquesta finca a la Generalitat i aquest
import es podrà destinar a finançar el cost de la implantació d’un nou sistema a l’àmbit B.
Al punt 5.4 “impacte de l’actuació en les finances públiques” del present document, es detallen els
costos i impacte d’aquestes expropiacions.

5.3.2

Viabilitat econòmica:

L’estudi de viabilitat avalua la viabilitat econòmica del PMU a partir del mètode residual estàtic (
procediment d’anàlisi d’inversions amb valors actuals en no tenir un programació temporal que
permeti introduir el factor temps del mètode residual dinàmic). L’objectiu de l’avaluació serà garantir
que en el desenvolupament, un cop finalitzada la transformació del sòl, el valor del sòl es positiu.
Els criteris metodològics considerats a l’hora de realitzar l’estudi de viabilitat del PMU és:
Valor repercussió sòl (VRS) = (Valor Residual*90%aprofitament) - Costos de transformació urbanística

-Valor residual: El valor residual del sòl es calcula en base al procediment estàtic.
F= Vm * (1-b)-∑Ci
Per al càlcul del Valor de venta (Vm-vinculació a aprofitament) s’ha partit de l’estudi del mercat i de la
informació facilitada per l’Ajuntament. La valoració, que s’efectua en el moment de tramitació del
document, no pretén ser exhaustiva sinó que serveixi com a marc de referència per a l’estudi dels
sectors. Els aprofitaments es calculen a partir de les repercussions en funció dels usos i tipologies.
El valor b correspon al benefici del promotor. Aquest es calcula d’acord amb la disposició addicional
sisena de l’Ordre EHA 3011/2007 que modifica l’Ordre ECO 805/3003.
Es consideren costos de construcció (Ci) el cost de licitació. Aquest inclou el cost d’execució material
de l’obra (PEM) i les despeses generals associades ( impostos, honoraris tècnics, benefici industrial,
llicències i altres)
Els valors considerats es resumeixen a continuació:


Valor de venda de l’immoble acabat. Estudi de mercat ponderat

Coef.
localització

Coef.
antiguïtat

Coef.
cons./qualitat

Coef.
Tamany

ESTUDI DE MERCAT

valor
ponderat m²

1

2ª mà

c/Major

80,00 m²st

120.000,00 €

1.500,00 €/m²st

0,80

1,00

1,00

1,00

1.200,00 €/m²st

2

2ª mà

c/ Bonavista

80,00 m²st

125.000,00 €

1.562,50 €/m²st

0,90

1,00

1,00

1,00

1.406,25 €/m²st

3

2ª mà

Font del Roure

125,00 m²st

170.000,00 €

1.360,00 €/m²st

1,00

1,00

1,00

1,10

1.496,00 €/m²st

4

2ª mà

Av. Catalunya

80,00 m²st

125.000,00 €

1.562,50 €/m²st

0,85

1,00

1,00

1,00

1.328,13 €/m²st

5

2ª mà

c/ Mestre Bosch

100,00 m²st

170.000,00 €

1.700,00 €/m²st

1,00

1,00

1,00

1,05

1.785,00 €/m²st

6

2ª mà

c/Pau Bruna

120,00 m²st

135.000,00 €

1.125,00 €/m²st

0,95

1,00

1,00

1,10

1.175,63 €/m²st

97,50 €/m²st

140.833,33 €

1.468,33 €/m²st

localització

Promig



m² construïts

Preu €

valor m²

1.398,50 €/m²st

Marge de benefici del promotor

D’acord amb l’ordre Eco 805/2003 Disposició transitòria única “Primas de riesgo y márgenes de
beneficio” el benefici mínim establert per habitatges de primera residència es fixa en el 18%

Text Refós
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Estimació dels costos de construcció de l’edificació

Segons metodologia d’aproximació de costos del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 2.017, el
cost de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitjaneres (inclòs el 20% de benefici industrial i
despeses generals) es de 933,68 €/m²st.
Però, també cal considerar les despeses indirectament relacionades amb la construcció i que
s’estimen a partir del seu propi pressupost d’execució material o per contracte. Els percentatges
estimats són els que s’indiquen a la taula (segons valors recomanats per ARQUITASA o EME DOS), i per
tant, tenim:
COST EDIFICACIÓ
Cost Obres d'Edificació (PEC)

933,68 €/m²st

Seguretat i salut

2,00% PEC Const.

18,67 €/m²st

Honoraris tècnics

11,50% PEM Const.

109,16 €/m²st

Taxes i llicències

3,50% PEM Const.

3,84 €/m²st

Impostos no recuperables

1,00% PEM Const.

1,10 €/m²st

Primes de seguro i entitats de control

1,00% PEM Const.

1,10 €/m²st

Despeses notarials i registrals

0,70% PEC Const.

0,00 €/m²st

Varis i imprevistos

1,00% PEC Const.

0,00 €/m²st

Despeses de comercialització

0,10% Preu venda

0,00 €/m²st

COSTOS TOTALS CONSTRUCCIÓ EDIFICACIÓ

1.067,54 €/m²st

Càlcul del valor residual:
CÀLCUL DEL VALOR REPERCUSSIÓ DEL SÒL PMU FERROCARRIL Planej vigent/MPG
VR =( F valor residual * 90%aprofitament) - Ci costos de transformació
F

Valor del terreny o de l'inmoble

%

Aprofitament segons condicions previstes a la legislació

Ci

Costos de tranformació

Superfície àmbit m2sòl

Planej. Vigent

Proposta modif

inclou tot àmbit A a PMU

inclou només part àmbit
A dins PMU

Residencial

Residencial

7105,00 m²s

5176,00 m²s

6.043,00 m²st

3.623,20 m²st

84,26 €/m²t

66,43 €/m²t

478.771,20 €

287.056,73 €

Valor residual * 90%

430.894,08 €

258.351,06 €

∑Costros transformació

509.160,00 €

240.700,00 €

F

-78.265,92 €

17.651,06 €

VR

-11,02 €/m²

3,41 €/m²

Sostre àmbit m2st
Costos de transformació

Vv

(1-b)

∑Costros

Valor residual
Planej vigent

8.451.135,50 €

0,82

6.451.159,91 €

Proposta modif

5.067.045,20 €

0,82

3.867.920,34 €

Valor del sòl (urbanitzat) (st*F)
VR valor de repercussió de sòl brut €/m2s

-Aprofitaments: Cessió del 10% d’aprofitament urbanístic. (90% aprofitament)
-Costos de transformació urbanística. Aquestes despeses inclouen els costos d’urbanització, l’enderroc,
indemnitzacions de llogaters, activitats i indemnització de les edificacions existents. Els costos
d’urbanització de cada sector, que haurà de costejar el promotor segons les previsions de la Llei del sòl
i Llei d’urbanisme es calculen a partir de valors unitaris segons tipus d’urbanització. La resta de
càrregues externes s’imputen de forma particular a cada sector.
En aquest cas els valors considerats es corresponen amb els costos de l’obra urbanitzadora dels viaris
rodats i les zones verdes que s’han de cedir i urbanitzar. Pel càlcul dels costos de les obres
d'urbanització s'han estimat els següents ràtios (PEM):
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Pels espais lliures propers al casc urbà i equipaments consolidats (plaça) es preveu un cost de
90€/m2 de sòl
Pels viaris previstos en el PMU vigent, clau 1, xarxa viaria complementaria es comptabilitza 130€/m2
que correspon a considerar possibles enderrocs, moviments de terres, pavimentació, xarxa de reg,
enllumenat públic, enjardinament, senyalització i seguretat i salut.
Pels viaris previstos en el PMU de la proposta de modificació es comptabilitza 110€/m². Aquesta
rebaixa en relació al PMU vigent s’explica des del punt de vista de l’estat actual de la vialitat, doncs
aquesta ja es troba executada en un percentatge elevat. El PMU vigent contempla un cost més
elevat perquè els objectius d’aquest eren la reordenació de tot l’àmbit, amb més aprofitament, el
que implicava més enllumenat, enjardinament i senyalització. El planteig que es fa ara del PMU
proposat és simplement de consolidació. A les imatges adjuntes es pot veure l’estat actual
d’aquesta vialitat.

Imatge 28: Vista Passeig de la Via - Imatge 29: Vista Carrer Concepció

A continuació es fa un resum del càlcul del Valor de repercussió (VRS) i l’avaluació econòmica dels
polígons inclosos en aquesta MPGO:
CÀLCUL VALOR DE REPERCUSSIÓ (VRS) PMU PGOU
MPG

Residencial

Residencial

Superficie

7105,00 m²s

5176,00 m²s

Vm

1.398,50 €/m²st

1.398,50 €/m²st

Despeses construcció
VRS (vr)

1.319,27 €/m²st
79,23 €/m²st

1.067,54 €/m²st
79,23 €/m²st

Sostre edificable

5.3.3

Planej. Vigent PGOU

Valor del Sòl (sense urbanitzar)
Cessió 10% > si

6.043,00 m²st
478.771,20 €
47.877,12 €

3.623,20 m²st
287.056,73 €
28.705,67 €

Aprofitament privatiu

430.894,08 €

258.351,06 €

Despeses urbanització

509.160,00 €

240.700,00 €

Valor del sòl (urbanitzat)

-78.265,92 €

17.651,06 €

VRS per m2 de sup.

-11,02 €/m²

3,41 €/m²

Diferencial

-2.419,80 m²st
-191.714,47 €
-19.171,45 €

Conclusions

L’objecte de la modificació determina canvis en relació als límits i destinació dels sòl. En qualsevols cas:
-es garanteix la viabilitat del nou àmbit de PMU.
-la rentabilitat de la proposta és millor amb la proposta de modificació.
-és cert també que els números anteriors no prenen en consideració els costos de les expropiacions. Els
beneficis de la proposta fora de l’àmbit de PMU en valoren positius en relació a l’interès general amb
l’obtenció de nous sòls d’equipament públic, requerits per ubicar demandes necessàries i vigents a
Masquefa, com són un centre de dia, i un hotel d’entitats; que suposaran un benefici al conjunt de la
població.
Text Refós
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-cal afegir que el PMU vigent fixava la necessitat de repercutir el cost de la construcció dels edificis
públics en el projecte de reparcel·lació. Aquesta condició s’ha extret de la fitxa proposada, per el que
els costos de la modificació proposada són menors.

5.4 IMPACTE DE L’ACTUACIÓ SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES
5.4.1

Introducció

L’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, estableix l’obligació d’incloure en el present document, de modificació
puntual, un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el que es ponderarà en particular
l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques afectades per la implantació i el manteniment de
les infraestructures necessàries o, la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants.

5.4.2

Ingressos vs despeses

Per tal d’establir l’impacte de la modificació del planejament general sobre les hisendes públiques cal
tenir en compte d'una banda aquells aspectes que suposaran una despesa i per un altre els que
suposaran un ingrés.
Dins dels conceptes periòdics es consideren:
a) Ingressos:
-

IBI (Impost sobre béns immobles): el rang de valors mig s’ubica entre 1,50 i 3,00 €/m² de
sostre i any. S’adopta pel càlcul un valor de 2,50 €/m²st any.

-

IAE (Impost d’activitats econòmiques): el rang de valors mig s’ubica entre 1,80 i 5,00 €/m² de
sostre i any. S’adopta pel càlcul, un valor prudent de 3,00 €/m²st any).

b) Despeses:
-

Manteniment dels espais lliures: el rang de valors mig s’ubica entre 1,50 i 3,00 €/m² de sòl i
any, en funció de la ubicació i funció social que tingui; en aquest cas s’adoptarà pel càlcul,
un valor de 2,50 €/m²s any.

-

Manteniment de vialitat: el rang de valors mig s’ubica entre 2,50 i 4,00 €/m² de sòl i any;
aquests valors inclouen el manteniment d’altres serveis com per exemple: enllumenat
públic, serveis de recollida d’escombraries, etc.; en aquest cas, s’adoptarà pel càlcul, un
valor de 3,50 €/m²s any.
CÀLCUL DESPESES

1- Sistema Viari

4- Sistema espais lliures

localització

superfície

ràtio

cost

àmbit A SUC

m²
778,00 m²

€/m²
-2,50 €/m²s any

€/any
-1.945,00€/any

àmbit A SUNC

1.892,00 m²

-2,50 €/m²s any

-4.730,00€/any

àmbit A SUNC

362,00 m²

-3,50 €/m²s any

-1.267,00€/any

TOTAL DESPESES

-7.942,00€/any

CÀLCUL INGRESSOS

Zona 9 sòl urbà consolidat àmbit A
Creixement residencial àmbit A (PMU Ferrocarril)
TOTAL INGRESSOS

sostre

ràtio

cost

m²
485,00 m²

€/m²
2,50 €/m²s any

€
1.212,50€/any

3.623,20 m²

2,50 €/m²s any

9.058,00€/any
10.270,50€/any

BALANÇ ANUAL
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DESPESES vs BENEFICIS sense manteniment viari

9.003,50€/any
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Tal i com es constata al quadre anterior, el balanç de la modificació proposada anualment, és positiu;
generant un superàvit de 2.328,50€. Cal però considerar que les despeses de manteniment del vial, ja
són assumides actualment per l’ajuntament de Masquefa, per el que en realitat, l’impacte en les
finances públiques seria realment més positiu, amb un superàvit de 9.003,50€/any
Ara bé, manca tenir en compte la despesa associada a la modificació de l’àmbit B que implica
l’expropiació del solar del c/ del corraló nº22, i la despesa associada a la modificació de l’àmbit A que
implica l’expropiació del solar qualificat d’equipament en sòl urbà consolidat.
Aquestes despeses s’hauran d’assumir en els pressupostos de l’ajuntament, i cal veure si és assumible. A
continuació es detalla d’una banda la capacitat financera i d’inversió de l’ajuntament i d’altra banda
el valor aproximat de l’expropiació i adquisició de l’esmentat solar i edificació.

5.4.3

Càlcul de l’expropiació del solar al c/ del corraló nº22

El solar del carrer del corraló nº22, qualificat al planejament vigent com a zona 10 “Densificació
urbana. Alineació a vial”, amb una superfície de 77,0m² de sòl i qualificat per la present modificació
d’equipaments públics, s’obtindrà per la via de l’expropiació. Per calcular el valor del solar a expropiar,
ja que actualment no hi ha edificació i només s’haurà d’expropiar el solar, es farà mitjançant el càlcul
del valor residual del sòl.
El sostre potencial de la finca, d’acord amb els plànols de detall 1/1.000 del PGOU i les regulacions
normatives de la zona 10 és de 77,0m². Per calcular el valor residual del sòl aplicarem el mètode
residual estàtic:
-Valor sòl vacant: valor residual del sòl* aprofitament urbanístic parcel·la.
F= (1.398,50€/m²st x 0,82)-1.067,54€/m²st = 79,23 €/m²st
VALOR SOLAR c/ CORRALÓ nº22= 79,23 €/m²st x 77,00 m²st 6.100,51 €

5.4.4

Càlcul de l’expropiació del solar qualificat d’equipament en sòl urbà consolidat en l’àmbit A
incloent el sòl qualificat de viari no objecte d’expropiació per part de FGC

La finca del carrer Montserrat número 2-4 està qualificat al planejament vigent com a zona 10
“Densificació urbana. Alineació a vial”, amb una superfície de 834,0m² de sòl i com a vial amb una
superfície de 251,49m². A la present modificació està qualificada d’equipaments públics, amb una
superfície de 834,0m² de sòl i com a vial amb una superfície de 251,49m² i s’obtindrà per la via de
l’expropiació a la propietat actual-Generalitat de Catalunya. Per al càlcul de l’expropiació de la finca
Ca l’Adroguer, donat que es tracta d’un sòl urbà, el càlcul del valor d’expropiació es calcula
mitjançant el càlcul del valor residual del sòl, el mètode residual estàtic:
a)En el cas de l’àmbit qualificat com a zona 10, amb aprofitament, i actualment amb immoble edificat
es prendrà el valor major entre el sol vacant i el sòl+edificació actual. El sostre potencial de la finca,
d’acord amb els plànols de detall de la MPGO àmbit del centre urbà i la Beguda Alta (PB+2) és de
2.502m²st.
b)En el cas de l’àmbit qualificat com a vial, de 251,49m2 de superfície i sense aprofitament, es prendrà
el valor del sòl en base a l’aprofitament de l’entorn homogeni. ( polígon fiscal, ús predominant i
aprofitament mig).
El valor d’expropiació s’obtindrà del sumatori dels valors anteriorment anunciats: valor a+ valor b


a)Àmbit qualificat com a zona 10. El major entre:

-Valor sòl vacant: valor residual del sòl* aprofitament urbanístic parcel·la.
F= (1.398,50€/m²st x 0,82)-1.067,54€/m²st = 79,23 €/m²st
VALOR SOLAR c/ MONTSERRAT nº2-4= 79,23 €/m²st x 2.502,00 m²st = 198.226,96 €
-Valor sòl+edificació actual: Actualment trobem dins l’àmbit dues edificacions i un espai sense
construir. C/ Montserrat 2, es tracta d’una edificació de l’any 1920 de PB+1 amb 519m²st construïts i
Text Refós
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300m² de parcel·la. C/ Montserrat 2B, es tracta d’una edificació de l’any 2000 de PB amb 155m²st
construït i 205m² de parcel·la. C/ Montserrat 2I, es tracta d’un sòl sense edificar.
Ponderat l’estat de les edificacions existents i el fet que el planejament preveu major aprofitament
sobre el sòl es pren com a valor d’expropiació el major dels anteriors, valor del sòl vacant:
Valor a= 198.226,96€


b)Àmbit qualificat com a vialitat:

-Valor sòl vacant: valor residual del sòl* aprofitament urbanístic entorn homogeni.
En no tenir els terrenys qualificats de vialitat una edificabilitat objectiva assignada, per la valoració s’
atribuirà, segons preveu la Llei del sòl i rehabilitació, l’edificabilitat mitja i l’ús majoritari de l’entorn
homogeni. Segons la DA3a.2 del TRLUC, l’aprofitament urbanístic de entorn homogeni s’estableix com
a cadascuna de les zones d’assignació d’usos detallats públics i privats, que el pla d’ordenació
urbanística municipal delimita en sòl urbà. En aquest cas zona 9, zona de trama a mantenir l’estructura
edificatòria.
Per a l’obtenció de l’edificabilitat mitja s’aplica l’art. 21 del reglament de la llei del sòl:
EM= ∑(Ei·Si·VRSi/VRSr)SA-SD ; EM=3,06m²st/m²s
Aprofitament urbanístic entorn homogeni=
F= (1.398,50€/m²st x 0,82)-1.067,54€/m²st = 79,23 €/m²st
VALOR vialitat = 79,23 €/m²st x 769,55m²st = 60.969,45€
Valor b= 60.8969,45€
El valor d’expropiació= a+b= 198.226,96€+60.8969,45€= 259.196,41€

5.4.5

Justificació viabilitat de les expropiacions

Sobre les finances municipals, aquesta proposta suposa que l’Ajuntament haurà de disposar de la
capacitat econòmica suficient per afrontar aquestes adquisicions en el moment de desenvolupament
de les actuacions.
En base als valors d’expropiació anteriorment descrits, l’adquisició de les finques suposaria la necessitat
d’una inversió estimada de 265.296,92€.
Aquesta inversió està separada en dos àmbits físicament independents, i per tant la possible
programació temporal i d’inversió per part de l’Ajuntament es podria fer en exercicis diferents:
-Solar àmbit B. C/ del corraló nº22. (6.100,51€ estimat)
-Solar àmbit A. Solar qualificat d’equipament en sòl urbà consolidat en l’àmbit A incloent el sòl
qualificat de viari no objecte d’expropiació per part de FGC. (259.196,41€ estimat)
A data Octubre 2016, segons informe de la intervenció de l’Ajuntament, aquest administració
disposava de capacitat d’inversió amb el següent finançament:
Aprofitament mig Can Bonastre: 59.000,00€
Convenis Urbanístics: 181.000,00€
En tant que a data final de 2016 es valora suficient per l’abast de les inversions estimades.
Per major detall, s’adjunta en annex 5 “informe de la intervenció” el detall de les finances municipals i
el romanent de tresoreria per a despeses generals.
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5.4.6

Capacitat financera i d’inversió de l’ajuntament

Els pressupostos liquidats d’ingressos corrents de l'ajuntament de Masquefa pels exercicis de 2010- 2014,
se situen entre els 7,6 i 8,7 milions d’euros i entre els 6,7 i els 7,8 milions euros, els corresponents a les
despeses corrents.
La diferencia entre els ingressos i les despeses corrents municipals (descomptat el capítol d’interessos)
anyalment ha donat lloc a un estalvi brut positiu en tots els darrers exercicis amb pressupostos liquidats i
aprovats (2010-2013).

5.4.7

Conclusions

Prenent en consideració les xifres calculades:
-

Despeses manteniment per any de l’àmbit de la modificació: 7.942,00 €/any

-

Ingressos anuals per any de l’àmbit de la modificació: 10.270,50 €/any

D’aquets dos valors se’n extreu que el balanç de la modificació proposada, és positiu; generant un
superàvit 2.328,50€. Cal remarcar però, tal i com ja s’ha detallat a la part expositiva d’aquest
document, que les despeses de manteniment de la vialitat, ja són assumides actualment per
l’ajuntament de Masquefa, per el que en realitat, l’impacte en les finances públiques seria més positiu,
amb un superàvit de 9.003,50€/any
Així doncs, el balanç de la modificació proposada anualment és positiu, generant un increment dels
ingressos a la hisenda municipal de 9.003,50 €.
-

Despesa puntual cost expropiació del solar al c/ del corraló nº22: 6.100,51 €.

-

Despesa puntual cost expropiació del solaral c/ montserrat ( equipament+vial): 259.196,41€

Les càrregues d’expropiació del solar al c/ corraló nº 22, valorada en 6.100,51 €, i, tenint en compte el
volum anual dels pressupostos de l’ajuntament, és perfectament assumible, representant un 0,08% del
pressupost anual.
Les càrregues d’expropiació del solar al c/ montserrat, valorada en 259.196,41€ tal i com queda
detallat, és previsiblement assumible amb el finançament de l’annex d’inversions del pressupost de
l’exercici 2016.

5.5 AGENDA DE LES ACTUACIONS I PLA D’ETAPES
El Pla d’Etapes determina la temporalització de l’execució de les obres d’urbanització i d'edificació.
Donades les característiques de la modificació, es determinen fases d’execució diferenciades per
l’àmbit a i l’àmbit b, així com per l’àmbit de sòl urbà consolidat de l’àmbit a i el Pla de Millora Urbana
del Ferrocarril
En qualsevol cas, es podran dur a terme de manera simultània les obres d'urbanització i edificació,
d'acord amb el que es disposa en l'art. 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Les etapes previstes en el desenvolupament de la proposta a comptar des de la data d’aprovació
definitiva i publicació al DOGC de la Modificació puntual del PGO, són les següents:
ÀMBIT A - SUC
Primera etapa:
-

Expropiació solar qualificat d’equipament

-

Redacció Projecte d’edificació

Calendari previst: 6 mesos
Segona etapa:
Text Refós
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-

Inici de les obres d’edificació.

Calendari previst: 6 mesos
Tercera etapa:
-

Finalització obres d’edificació

Calendari previst: 20 mesos
ÀMBIT A – PMU Ferrocarril
Termini de desenvolupament del PMU: 6 anys
ÀMBIT B - SUC
Primera etapa:
-

Expropiació solar c/ del corraló nº22

-

Redacció Projecte d’edificació

Calendari previst: 6 mesos
Segona etapa:
-

Inici de les obres d’edificació.

Calendari previst: 6 mesos
Tercera etapa:
-

Finalització obres d’edificació

Calendari previst: 20 mesos
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6.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ANÀLISI AMBIENTAL
Des de l’entrada en vigor de les lleis 6/2001 d’impacte ambiental, la Llei 2/2002 d’urbanisme i posterior
llei 10/2004, en la tramitació de tot un seguit de figures de planejament urbanístic és preceptiva
l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les característiques del
projecte. Per tant, la consciència a possibles impactes ambientals en la construcció i planificació
urbanística és un fet que queda regulat per la legislació vigent.
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (Llei 10/2004,
de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme) en els seus articles
117 i 118 detalla les necessitats de les modificacions dels documents de planejament; tal que en el seu
article 118.4 fa referència a la documentació ambiental:
(…)En tot cas han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans
urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna
repercussió ambiental. (...).

En qualsevol cas la modificació puntual suposa una millora ambiental i social perquè augmenta la
funcionalitat dels espais publics i equipaments del nucli mitjançant la qualificació de 834 m²
d’equipaments públics en l’àmbit A que serviran per implantar un hotel d’entitats, i la qualificació de
471 m² d’equipament públic a l’aàmbit B, que sumats als 317 m² existents, serviran per l’implantació
d’un centre de dia.

6.2 OBJECTIUS AMBIENTALS
Pel que fa els objectius ambientals, pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot incidir,
relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals.
El Departament de Medi Ambient, a les seves Instruccions Tècniques1, proposa una sèrie de criteris i
objectius que hauria de complir tota figura de planejament urbanístic i que per al cas concret que ens
ocupa en aquesta modificació es llisten a continuació:
A. Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb
un model territorial globalment eficient.
A.1 Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests
usos.
A.2 Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori.
A.3 Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i de la mobilitat.
A.5 Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori.
B. Cicle de l’aigua: 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.
B.1. Prevenir els riscs hidrològics.
B.2. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament.
B.3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
B.4. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
C. Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi
climàtic i, en general, reduir el màxim les immissions de substàncies contaminants.

1 Instruccions Tècniques per a l’Avaluació Ambiental dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. Part Segona:
Objectius Ambientals i Criteris d’Aplicació. Departament de Medi Ambient i Habitatge, desembre 2005.
Text Refós
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C.1. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva contribució al canvi
climàtic.
C.2. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi
climàtic.
C.3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
D. Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica.
D.1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.
D.2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i rivat) i evitar-ne els fluxos
hemisferi superior, la intrusió lumínica i ’impacte negatiu sobre els organismes vius.
D.3. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia
elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge.
E. Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilizació dels residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit.
Gestió de materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi
ambient en general.
E.1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la
recollida selectiva dels residus.
E.2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva
dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2 Llei 6/1993). Id. en establiments.
E.3. 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.
F. Biodiversitat i patrimoni natural en general: conservar la biodiversitat territorial i els altres elements
d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible.
F.1. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais d’interès
natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb les d’espais
lliures urbans.
G. Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i garantir-ne
la qualitat.
G.1. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori .
G.2. Gestionar el paisatge per tal per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
G.3. Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.
A la vista de l’emmarcament territorial, de les característiques de les àrees afectades per la
modificació, i de les característiques d’aquesta figura de planejament, s’estableixen i es prioritzen els
següents objectius ambientals:
1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests
usos.
En aquest sentit cal entendre que l’edificació compacta que consumeix menys sòl és la més
adequada, i és aquest tipus d’edificació la que es manté en tots els àmbits inclosos en el
document.
2. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels usos
del sòl i de la mobilitat.
3. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos
hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
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La contaminació lumínica és un impacte fàcilment evitable si s’adopten les mesures adients,
entre elles la utilització de tipologies d’enllumenat que no projectin més enllà dels 45º sobre la
vertical del sòl2.
4. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. La situació actual d’escassetat d’aigua, sobretot als
mesos estivals, esdevé bàsic establir mecanismes per a l’estalvi i la reutilització de l’aigua2
5. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi Climàtic.
Cal una bona orientació de les futures edificacions a l’actual zona industrial per tal d’aprofitar al
màxim la llum solar i aconseguir estalvis energètics i lumínics. De la mateixa manera, cal proveir
els edificis de sistemes de calefacció eficients i dissenyar-los amb materials aïllants per reduir-ne
el consum energètic1
6. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels
residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2 Llei 6/1993). Id. en establiments.
Preveure i dissenyar espai suficientment gran dins els nous edificis, que permetin realitzar una
bona separació dels residus, per després realitzar una bona recollida selectiva dins el municipi i el
seu posterior tractament.
7. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els
canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
Caldrà que els canvis que poden aportar les diferents edificacions s’integrin en l’espai urbà existent,
que les tipologies, materials i estructures dels nous edificis siguin coherents amb les característiques
físiques del lloc ja existents como les futures.
Per tant, els diferents paràmetres ambientals que es podrien veure afectats per la modificació puntual i
atès que es tracta de sòl urbà, no patiran cap alteració negativa a nivell de planejament seguint les
recomanacions anteriorment exposades. Cal però que les noves edificacions i actuacions, segueixin les
recomanacions que es fan a continuació.

6.3 MESURES AMBIENTALS RECOMANADES
Per seguir el principi de sostenibilitat promulgat des de l’article 3 del DL 1/2005, es tindran en compte
una sèrie de consideracions en el disseny de les edificacions i espais lliures. També es prendrà
consciència de la gestió de residus i reutilització d’aigües, així com de possibles mesures que
contribueixin a un estalvi global energètic.
Aquestes recomanacions, orientades a garantir la preservació dels valors naturals i socials existents i la
integració paisatgística del nou àmbit en el seu entorn, així com una millor sostenibilitat en la seva
execució, són les que s’han considerat en la present modificació puntual i les que també s’haurien de
considerar en el desenvolupament del pla de millora urbana i futurs projectes d’edificació.
1.1.1

Mesures generals pel que fa a l’estalvi de l’aigua.

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent en matèria
d’aigua:
- PSARU 2005, Decret Legislatiu 3/2.003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
- Decret 130/2.003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
- Reial Decret Legislatiu 1/2.001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües.
- Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic
i Reial Decret 606/2.003 que el modifica.

2 Mesures que es recomanen en aquest sentit, es descriuen més endavant en l’apartat criteris de sostenibilitat.
Text Refós
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Es recomana incloure mesures per a promoure l’estalvi d’aigua, com són:
- Adoptar sistemes estalviadors d’aigua, tal com indica el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i que ha entrat
en vigor l’agost del 2006:
Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran
dissenyats per a economitzar l’aigua o disposaran d’un mecanisme economitzador. En
qualsevol cs s’obtindrà un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un
mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d’utilització superior a 1bar.
Les cisternes dels wàters hauran de disposar de mecanisme de doble descàrrega o de
descàrrega sense interrupció.
- Afavorir l’ús de productes i sistemes que gaudeixin del distintiu de garantia de qualitat
ambiental.
- Reglamentar l’ús de l’aigua a les piscines, tant públiques com privades, depurant i reutilitzant
l’aigua. S’aconsella que els mecanismes de depuració que expulsen l’aigua de renovació
disposin d’un mecanisme que derivi les aigües al reg d’espais lliures enjardinats.
- Implantar sistemes de microreg i sistemes automàtics temporitzats per al reg nocturn.
- Utilitzar tipus de vegetació adaptada a les condicions bioclimàtiques de la zona.
Pel que fa a la xarxa de recollida d’aigües pluvials, es recomana disposar d’elements de registre que
impedeixin el pas de paper, plàstic..., a la xarxa hidrogràfica.
Els edificis hauran de disposar d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les residuals,
separació que s’ha de mantenir coma mínim fins a una arqueta situada a l’exterior de la propietat, tal
com s’indica en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Aigües plujanes i depuració d’aigües residuals
La pluja és la font dels nostres sistemes hidrogeològics, que es veuen alterats per la impermeabilització
del terreny que suposa el fet constructiu.

Per aquests motius, s’implementen sistemes on la recol·lecció de les aigües plujanes i les negres es fa de
forma separada de manera que aquestes últimes poden continuar contribuint al cicle hidrogeològic,
previ pas per mesures toves de depuració que eliminen els contaminants que és trobaven sobre les
superfícies urbanitzades i que han estat arrossegats per l’escorrentia superficial. En el projecte d’obres
es desenvoluparà una xarxa de sanejament separativa.
Propostes per facilitar la infiltració de l’aigua de pluja en el sòl urbanitzat o pavimentat:
-
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Utilització de paviments porosos.

Els paviments porosos fan que l’aigua precipitada passi directament al sòl evitant així l’escorrentia
superficial. Aquesta aigua be es pot infiltrar en el terreny o be es pot recollir (al menys en part) si sota el
paviment s’ha disposat una capa drenant per a conduir el flux als desguassos.
-

Habilitació de franges d’infiltració.

La infiltració permet la retenció dels sediments, la normal recàrrega del sistema i la reducció del flux
superficial. Les cunetes de drenatge superficial presenten una estructura tal i com es veu en la següent
figura. Aquestes cunetes haurien d’estar recobertes de vegetació per a atenuar l’escorrentia
superficial.
Minimització dels abocaments de residus al medi natural
Més que com disseny, com una bona pràctica en les activitats constructives, s’haurà d’evitar tot
abocament incontrolat de residus al medi, tant sòlids com lixiviats, olis i aigües contaminades.
Són residus municipals o d’un barri en concret els residus domèstics, els residus de comerços, d’oficines,
de serveis i d’altres que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als domèstics.
S’ha d’optar pel model de gestió anomenat Residu Mínim que es fonamenta en la jerarquia de criteris
ecològics:
- REDUIR, la quantitat i toxicitat dels residus que es generen.
- REUTILITZAR tots aquells materials que es puguin tornar a fer servir.
- RECICLAR tot allò que es pugui transformar en un nou producte.
Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima recuperació dels recursos presents als residus domèstics.
Reutilització de l’aigua
Com una fórmula de millora la gestió dels recursos hídrics, normalment escassos en l’arc mediterrani,
aquí s’exposen alguns mètodes i possibilitats de recuperació que es consideraran en l’elaboració del
projecte de les obres.
L’ús principal de l’aigua recuperada és els que es poden denominar usos paisatgístics, com ara el reg
de zones verdes o l’existència de masses d’aigua per a ornament
A continuació es recull en forma de taula, alguns altres dels usos possibles:

Agricultura

Conreus, Vivers/jardiners comercials, Producció de biomassa

Paisatge

Reg de parcs, mitgeres autopista, cementiris, millora i rehabilitació d’aiguamolls

Municipi

Extinció d’incendis, Condicionament d’aire, Aigua per a WC, Zones verdes urbanes

Recàrrega

Realimentació, Lluita contra la intrusió marina, Control de subsidències

Lleure

Llacs i estanys, Augment de cabals, Neu artificial

Indústria

Refrigeració, Alimentació de calderes, Aigua de procés, Grans obres hidràuliques

1.1.2

Mesures pel que fa a la despesa energètica

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent en matèria
energètica:
Text Refós
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- Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001.
S’aconsella que es tinguin presents els punts que s’exposen a continuació.
Enllumenat públic
En l’enllumenat ornamental s’aconsella utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment, ja que
il·luminen millor amb menys despesa energètica i es recomana instal·lar sistemes de reducció de flux
per afavorir l’estalvi energètic.
La contaminació lumínica es defineix com l’augment de la brillantor del cel nocturn causat per la
reflexió i difusió de la llum artificial en els gasos i les partícules de l’aire. El seu origen es troba en la mala
qualitat de l’enllumenat exterior i del seu apantallament. Un mal enllumenat és aquells que projecta
part de la seva llum cap al cel en comptes d’enviar-la al terra.
Això provoca efectes no desitjats com ara el malbaratament econòmic i energètic, molèsties als veïns,
enlluernament a conductors, contaminació ambiental per residus sòlids provinents de làmpades
fortament contaminants, confusió i desorientació en animals nocturns i migratoris, alteració de cicles
reproductius en determinades espècies, sobretot en insectes.
A l’hora de decidir la tipologia, forma i disposició de l’enllumenat es tindrà present que el sector que
aquí es desenvolupa és un sector que se situa, de moment, envoltant d’espai natural sense urbanitzar.
A continuació s’enumeren algunes de les consideracions adoptades que contribueixen a un
desenvolupament més sostenible, respecte l’aspecte lluminós:
- Tipologies de làmpades a utilitzar.


Utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), o làmpades de vapor
de sodi de baixa pressió (VSBP), de 150 i 70 W (evitant, doncs, la instal·lació de
làmpades de vapor de mercuri).



En el cas d’utilitzar projectors, s’haurà d’optar per els asimètrics en la mesura del
possible a que suposen un increment general del 25% dels nivells luminotècnics i s’evita
enviar llum al cel.
Les làmpades menys perjudicials per a la foscor de la nit són alhora les més eficients
del mercat. Les més nocives són les que emeten en l’ultraviolat ja que aquestes son les
que més fortament son dispersades per l’atmosfera i en canvi no tenen utilitat
luminotècnica. Les menys perjudicials són les de vapor de sodi de baixa pressió que, al
emetre en un estreta franja de l’espectre, deixen net la resta del mateix. Aquestes són
també les més eficients ja que per a un mateix paquet lluminós, consumeixen cinc
vegades menys que les làmpades incandescents, 2,2 vegades menys que les de
mercuri i 1,5 vegades menys que les de vapor de sodi d’alta pressió i fluorescents.

 Utilització de làmpades tubulars que donen majors rendiments.

- Forma i disposició de les làmpades:
 Tota instal·lació haurà d’evitar dirigir llum cap al cel. La inclinació de les pantalles ha

de ser la mínima en relació amb la línia horitzontal, per evitar la dispersió de raig de
llum cap al cel. Els valors màxims per al flux lluminós que sobrepassa el pla de l’horitzó
haurien de situar-se en:
- 0.2% en lluminàries d’ús vial
- 0.5% en lluminàries d’us vial-vianants
- 1.5% en lluminàries de zones de vianants
- 5% en lluminàries de tipus ornamental
 El tancament de les lluminàries ha de ser pla o lleugerament corbat, fet amb material

de gran capacitat de transmissió. Perquè aquesta qualitat no es pugui alterar per
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efectes de la intempèrie i el pas del temps, el tancament ha de ser el màxim
d’hermètic.
 En cas d’implementar lluminàries decoratives, s’evitaran els models esfèrics o en tot cas

aquests tindran l’hemisferi superior opac i dotat de reflectors eficients. Els tancaments
d’aquests tipus de lluminàries haurien d’estar fets amb materials el màxim de
transparents.

Forma i disposició de les lluminàries

- Distribució en el viari i alçada de les lluminàries.
La situació i la mida dels punts de llum determina el costos d’instal·lació i de manteniment i el consum
energètic.

Tot seguit es fa un recull dels avantatges i inconvenients de l’augment en l’alçada de les lluminàries:

Per aquests motius s’haurien d’adoptar els següents criteris:

Text Refós

Vial/viari: alçades entre 7,5 i 9 metres
61



Zones de vianants: alçades no inferiors a 4 metres

Nivells d’il·luminació a assolir:


La distribució de flux de llum als carrers i/o camins ha de ser el més uniforme possible
per evitar il·luminacions puntuals intenses que provocarien intensos contrastos i farien
necessària la instal·lació de més punts de llum.



Segons el tipus d’espai serà necessari assolir un o altre valor en els paràmetres
fotomètrics.

Consideracions per l’edificació
Pel que fa a l’eficiència energètica de les edificacions, s’aconsella adoptar les següents mesures en la
construcció dels habitatges amb la finalitat de reduir el consum energètic:
-

Dissenyar l’edifici rectangular amb la façana principal orientada a sud ±30º.

-

Afavorir la circulació de l’aire entre la façana nord i la façana sud (ventilació creuada), de manera
que a l’estiu es produeixi un estalvi en la climatització i una millora en les condicions interiors de
l’edifici.

-

Disposar de protectors solars fixos i mòbils a est i oest per a evitar que la radiació solar entri
directament (problemes d’enlluernament i sobreescalfament). Disposar de protectors solars fixos a
la façana sud per tal d’evitar excessos d’irradiació.

-

Instal·lar elements que permetin la captació de llum natural com finestres, patis interiors, lucernaris,
entrades de llum en forma de dents de serra o tubs de captació de llum solar.

-

Plantar arbres de fulla caduca a la façana est i oest, per a donar protecció solar a l’estiu i aprofitar
el sol d’hivern.

-

Per tal de millorar la inèrcia tèrmica (capacitat d’acumulació de calor) i l’aïllament de l’edifici, cal
tenir en compte l’orientació de cada façana i prendre les mesures necessàries de manera
diferenciada: les façanes est i oest requeriran resistència i inèrcia tèrmica, mentre que la façana sud
requerirà una combinació d’inèrcia tèrmica per acumular calor i transparència per a captació
directa

-

Disposar en les edificacions d’un espai destinat a estenedors o altres elements que permetin eixugar
la roba sense necessitat de recórrer a aparells que suposin una despesa energètica addicional.

Altres mesures a adoptar pel que fa a l’estalvi energètic són les que indica el Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
-

Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si són sobreexposats,
exposats o protegits, segons NRE-AT/87, incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments,
com: contorns d’obertures, pilars de façana, caixes de persiana o d’altres, tindran unes solucions
constructives i d’aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de
Km=0,70W/m2K.

-

Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles o bé d’altres
solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura H a
3,30W/m2K.
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-

Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (±90º) han de disposar d’un
element o d’un tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera que el factor
solar S de la part envidrada de l’obertura sigui igual o inferior al 35%.

-

Els edificis que en funció dels paràmetres fixats a la taula de l’annex 1 del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, tinguin
una demanda d’aigua calenta sanitària igual o superior a 50litres/dia a una temperatura de
referència de 60º, hauran de disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que
utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica amb una contribució mínima en %, en funció
de les zones de l’annex 2 i de la relació de comarques i mapa de l’annex 3 del mateix Decret.

-

Aquest requisit no serà d’aplicació en els casos que s’indica en el propi Decret.

-

En els edificis on es vulguin utilitzar resistències elèctriques amb efecte Joule en la producció
d’aigua calenta sanitària, la producció solar mínima en qualsevol zona haurà de ser del 70%.Aquest
punt no serà d’aplicació en zones on no hi hagi servei de gas canalitzat, o bé l’electricitat s’obtingui
mitjançant energia solar fotovoltaica o altres energies renovables.

-

En qualsevol edifici en el qual es prevegi la instal·lació d’aparell rentavaixelles, haurà d’existir en
l’espai previst, una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.

1.1.3

Mesures per evitar impactes sobre el medi hidrològic

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent en matèria
d’aigua:
-

PSARU 2005.

-

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya.

-

Decret Legislatiu 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament

-

Reial Decret

-

1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües

-

Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic

-

Reial Decret 606/2003 que el modifica

A fi de minimitzar els impactes sobre la hidrologia es recomana adoptar les següents mesures:
-

En cas de caiguda de material dins de cursos hídrics durant el seu transport, aquest haurà
d’extreure’s per tal d’evitar problemes d’arrossegament de materials en èpoques de fortes pluges.

-

Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis i
hidrocarburs sobre qualsevol punt.

-

Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars (plantes de
formigó i aglomerat, bituminoses, etc...) a qualsevol punt.

-

Evitar l’ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s’hagin d’utilitzar en obres de
fonamentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies.

-

Pel que fa a la xarxa de recollida d’aigües pluvials, es recomana disposar d’elements de registre
que impedeixin el pas de paper, plàstic,... a la xarxa hidrogràfica.

-

Cal esmentar la necessitat de dur a terme un sistema de drenatges adequat per tal d’adaptar-se
tant a les condicions d’escorrentia naturals com a la viabilitat de la construcció de les
infraestructures corresponents en l’àmbit de projecte, condicionat pel pendent i considerant que es
tindrà en compte en el posterior projecte d’urbanització.

1.1.4

Mesures per minimitzar el risc d’incendis

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent en matèria
d’incendis:
- Decret 1237/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
Text Refós
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S’indiquen diverses mesures per minimitzar el risc d’incendis, desglossades en dos grans temes:


Els materials de construcció



El condicionament vegetal

En relació als elements i materials de construcció
Els materials externs utilitzats en la construcció de edificis haurien de tenir una resistència al foc d’una o
dues hores; és a dir, que han d’estar fets amb materials com l’estuc, el contraplacat metàl·lic, la rajola,
el formigó i la pedra. Això és especialment important per a les parts de les cases exposades als vents
més freqüents i per a les que estan situades al cim dels turons. Les parets exteriors de fusta, i també les
teulades, són totalment desaconsellables.
Cal destacar el fet que la reducció de cornises i parts sobresortints de les edificis pot protegir-les de la
ignició, l’escalfor i les flames. Els forats de les parts inferiors de les cornises s’han de situar ben a prop de
la teulada.
Els respiralls de les golfes i dels cellers han d’estar protegits amb una tela metàl·lica perquè no puguin
actuar com a canalitzadors del foc (els forats de la tela no han de sobrepassar els 7mm).
Totes les obertures per a la il·luminació o ventilació s’han de poder tapar, sobretot arran de terra.
Les xemeneies han de portar mata-guspires de material no inflamable, amb obertures d’1cm
d’amplada.
Els vidres dels grans finestrals i de les portes corredisses han de ser gruixuts de forma segura. S’han de
protegir amb persianes o contrafinestres resistents al foc i l’escalfor i han d’estar allunyades dels mobles
i dels objectes inflamables.
Les parets de pedra actuen de protectors contra el foc i desvien les flames.
Les reserves de líquids i gasos inflamables i les seves canalitzacions hauran d’estar enterrades, almenys
a 30cm sota terra.
Els fils de les línies elèctriques han de ser constantment vigilats i han d’estar allunyats de les branques
almenys 3m.
Les instal·lacions subterrànies són les ideals, ja que suprimirien un a causa d’incendi forestal prou
freqüent i reduirien els riscos d’interrupció dels subministrament en cas d’incendi.
Els edificis i cadascuna de les seves dependències estaran proveïts dels corresponents extintors interiors,
almenys n’hi haurà un per cada pis, incloent les golfes i els soterranis.
Els accessos a les golfes i als soterranis hauran de ser amplis per a facilitar el pas en cas d’incendi i
hauran de tancar perfectament per evitar el tiratge de l’aire.
S’ha d’emmagatzemar la llenya lluny de l’edifici, de les tanques o de qualsevol altre combustible.
Les piscines, els patis i els jardins poden utilitzar-se com a tallafocs i també per posar-hi accessoris de
seguretat.
Per a les edificacions s’hauria de considerar, a efectes de reduir el risc en cas d’incendi, els següents
aspectes:
-

Haurien de tenir teulada refractària, preferiblement e classe A, com les teules.

-

Haurien de ser estucades o dotades d’algun altre element refractari, capaç de resistir el foc un
mínim d’una hora.

-

Haurien de tenir poques parts sobresortints (són preferibles les cornises tancades).

-

Haurien de tenir teulades inclinades, perquè es pguin adaptar a l’escalfor transmesa per convecció.

-

Que hi hagi una zona de seguretat (un mínim de 10m per una casa de planta baixa).

-

Que no hi hagi arbres o arbustos directament adjacents a la casa ni inclinats sobre la teulada.

-

Que els materials exteriors dels patis puguin resistir el foc un mínim d’una hora.

-

Que la piscina es pugi utilitzar com a zona de seguretat.

-

La creació d’una reserva permanent d’aigua proporcional a les instal·lacions més importants a
protegir. Per tal que la permanència d’aquesta reserva d’aigua de seguretat sigui efectiva, és
imprescindible que sigui independent de la reserva d’aigua destinada al reg regular dels jardins o
dels cultius. La neteja dels contenidors s’haurà de fer els dies que no hi hagi perill d’incendis. En els
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cas d’edificis agrupats, la reserva també pot ser col·lectiva, a condició, però, que sigui ben
accessible per a tots els habitants des de qualsevol punt. Aquestes reserves col·lectives o individuals
(piscines, basses, …) hauran d’estar convenientment senyalitzades i ser fàcilment accessibles per als
mitjans de lluita contra incendis des dels carrers de la urbanització.
Una bomba flotant o una bomba portàtil, de gasolina, amb una mànega de succió que pugui
arribar al fons de la piscina també pot assegurar la utilització de l’aigua, inclòs en el cas que fallin la
pressió de l’aigua i l’electricitat.
En relació al condicionament vegetal
Els jardins ben cuidats i regats regularment són zones poc perilloses.
És aconsellable mantenir al voltant de l’edifici una zona d’uns 10m sense cap classe de vegetació
inflamable, encara que, podant aquelles branques que dominin l’edifici o s’apropin a menys de 3m de
les xemeneies o altres entrades, podran quedar arbres aïllats.
1.1.5

Mesures pel que fa a la qualitat atmosfèrica

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent pel que fa a la
qualitat atmosfèrica:
-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

-

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric

-

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983.

-

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983

-

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983

S’indiquen les següents recomanacions:
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre la qualitat atmosfèrica s’aconsella adoptar una sèrie
de mesures preventives i correctores com són:
-

Evitar les accions generadores de pols, com ara les demolicions, els talls d’elements ceràmics,etc...
en dies de forts vents.

-

Regar les zones de trànsit de maquinària per a evitar l’augment desmesurat de polseguera.

-

Realitzar el transport de materials susceptibles de produir pols coberts amb lones que ho impedeixin.

-

Controlar les emissions de partícules i gasos en instal·lacions auxiliars d’obra en cas que se n’utilitzin
(plantes de formigó,...), segon el que estableix la Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei
22/1983, de protecció del medi ambient atmosfèric.

-

Pel que fa a la maquinària, caldrà assegurar-se que compleix els requeriments establerts en la
legislació vigent respecte a l’emissió de gasos. En aquest sentit, es controlarà que la maquinària
posseeixi el certificat ITV actualitzat.

1.1.6

Mesures pel que fa a l’estètica.

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent:
-

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

S’indiquen les següents recomanacions:
Com a norma general es tracta d’articular les edificacions que es projecten amb els assentaments de
la zona, evitar les tipologies pròpies d’altres latituds i fomentar, sense tipismes, la utilització de les locals.
Fomentar la utilització de materials que predominen a la zona, l’entonació del quals amb el paisatge
estigui perfectament avalada per l’experiència.
1.1.7

Mesures pel que fa als residus de construcció

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent:
-

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el
dipòsit en abocador.

-

Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

-

Decret 161/2001 que el modifica.

Text Refós
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S’indiquen les següents recomanacions pel que fa a la gestió dels residus de la construcció, referents a
la fase d’obra:
-

Abans d’iniciar l’obra serà necessari haver previst l’espai adequat per a la ubicació dels
contenidors per a cada tipologia de residu generat a l’obra, de manera que aquests contenidors
siguin de fàcil accés tant per als treballadors com per a la seva retirada, sense suposar afectacions
importants en el trànsit o les voreres limítrofs a l’obra.

-

Cal separar els residus generats en la construcció en origen en les diferents fraccions residuals, de
manera que cada fracció rebi el tractament específic que requereixi. La segregació de residus en
obra generarà bàsicament la diferenciació en residus petris (amb destí al reciclatge i dipòsit de
runes), fustes, metalls, vidres i embalatges (destí als respectius recuperadors de residus), i residus
especials com envasos de pintures, materials elèctrics, etc... (que hauran de ser tractats per gestors
autoritzats per al seu correcte tractament).

-

De forma general, els residus inerts, urbans o assimilables a urbans es transportaran a abocadors
controlats, i els residus especials seran retirats i tractats d’acord amb la Llei 6/1993, del 7 d’abril,
sobre residus industrials de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tipologia de residu no restarà en
obra en períodes superiors a 6 mesos i serà emmagatzemada en contenidors estancs fins a la seva
retirada per transportista autoritzat.

-

S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida
per utilitzar en cas d’abocaments i accidents.

-

L’evacuació de evacuació de líquids i de sòlids contaminants, procedents del manteniment i les
obres, es faran de forma adequada i es portaran a abocadors especials existents.

-

Pel que fa a les casetes d’obra no poden estar ubicades en zones properes a drenatges d’aigües
superficials, ni tampoc en terrenys propers al nivell freàtic, i hauran de tenir els lavabos amb un
sistema que permeti abocar les aigües residuals al sistema de col·lectors del municipi.

-

Està prohibit incinerar residus a l’obra o vessar substàncies contaminants a les xarxes generals de
clavegueram.

1.1.8

Mesures pel que fa a la gestió dels residus.

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent:
-

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el
dipòsit en abocador.

-

Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

-

Decret 161/2001 que el modifica.

-

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus

-

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999.

-

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.

S’indiquen les següents recomanacions pel que fa a la gestió dels residus:
-

Abans de l’inici de qualsevol obra es presentarà un pla d’abocadors i préstecs, on s’indicaran els
possibles emplaçaments, els volums de terres a moure i el balanç de moviment de terres de l’obra
que justifiqui el pla.

-

Com a norma, s’haurà d’intentar reutilitzar al màxim el material sobrant (terres, graves, rocs i
qualsevol altre material similar). En cas que això no sigui possible, els materials hauran de procedir
de préstecs legalitzats per la Direcció General de Mines de la Generalitat de Catalunya.

-

El material sobrant no utilitzable dins l’obra caldrà dur-lo a un abocador. El present estudi proposa
dues formes per al tractament dels excedents de terra procedents de l’obra:
- l’ús d’aquests excedents per a reblir indrets degradats, com ara pedreres

abandonades
- la contractació de gestors de runes i terres perquè se’n faci càrrec.
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-

En el cas que s’opti per la primera opció, caldria consultar el Servei d’Activitats Extractives de la
Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
quines són les pedreres abandonades properes a la zona que poden admetre els materials sobrers.
L’abocament de materials en aquests indrets requereix el vist-i-plau del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Quan s’elaborin els projectes d’edificació és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre que
sigui possible:
Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per exemple,
com a materials metàl·lics es poden emprar l’acer i l’alumini per la seva alta reciclabilitat i reutilització i
no utilitzar asbest ni plom.
-

Utilitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats.

-

Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar pintures
amb plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats.

-

S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment, que siguin
reutilitzables i reciclaves.

En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la d’aquests,
utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions rígides (per adhesió) sempre que sigui
possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de cels rasos, sòls flotants i envans de
cartró guix.
S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció sobre
aspectes ambientals. Alguns d’aquests materials són:
-

el plom (tan en pintures com en canonades)

-

amiant

-

compostos orgànics volàtils (COV)

-

protectors de la fusta

-

materials radioactius

-

organoclorats

-

policlorur de vinil (PVC)

-

fustes tropicals

-

pintures amb dissolvents

Fer un disseny acurat de l’obra per tal de minimitzar el material residual i evitar que hi hagi materials
sobrants.
Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la ventilació
natural.
Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, d’il·luminació i de
ventilació.
Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia.
Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió.
Per tal de facilitar una bona gestió dels residus a la futura urbanització, és important quantificar i situar
les papereres i contenidors que siguin necessaris en funció dels espais i del volum de població que hi
visqui.
1.1.9

Mesures per a evitar la contaminació del sòl

Sens perjudici del que estableix la normativa local del municipi i la normativa vigent:
-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados

S’indiquen les següents recomanacions com a mesures per a la prevenció de contaminació del sòl:

Text Refós
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Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament d’olis i
hidrocarburs sobre els sòls. La prova justificativa pel control de la gestió dels olis de la maquinària serà el
full de seguiment de la gestió d’aquests.
En cas que els líquids del manteniment de la maquinària siguin extrets en obra, evacuar-los de la zona
de treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats. Aquests líquids s’hauran
d’emmagatzemar sobre una superfície impermeable que a més, caldrà que disposi d’un sistema d’un
sistema de recollida de qualsevol vessament. Aquests líquids seran tractats per un gestor autoritzat.
Prohibir l’abocament de materials sobrants de l’obra als sòls de l’entorn pels quals no s’hagi d’actuar.
Per a això, s’utilitzaran abocadors legalitzats i controlats.
Evitar abocaments dels líquids de neteja dels cubells de formigó així com l’abocament dels líquids
bituminosos sobre el terreny. Es disposarà a l’obra d’un contenidor aïllat del terra en el que es realitzarà
la neteja dels cubells de formigó. Es deixarà evaporar l’aigua del contenidor per a procedir, a
posteriori, a la retirada del material sòlid i a l’abocament al contenidor de runes.
Com a mesura preventiva s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents
d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar-los en cas d’abocaments i accidents.
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7. PLÀNOLS
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362,00 m²

5,10%
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Información Registral expedida por
DAVID MELGAR GARCIA

Registrador de la Propiedad de IGUALADA 2
CAPELLADES 15 - IGUALADA
tlfno: 0034 938048273

correspondiente a la solicitud formulada por
GENERALITAT DE CATALUNYA
con DNI/CIF: S0800045G

Interés legítimo alegado:
El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca

Identificador de la solicitud: P53PP42Z
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:bonastre martinez, j
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IGUALADA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página
Fecha 21/2/2012
Hora 17:00

DATOS REGISTRALES
Tomo 1491 Libro 78 Folio 201
Finca : 686 de Masquefa
IDUFIR: 08088000040112
Finalidad petición de la nota informativa: El solicitante tiene algún derecho sobre la finca.
DESCRIPCION
URBANA: EDIFICIO, sito en el término municipal de Masquefa, calle Montserrat nº 2-4, correspondiendo
al edificio al nº 2, compuesto de dos plantas, de superficie total construida QUINIENTOS DIECINUEVE
METROS CUADRADOS. PLANTA BAJA, destinada a local comercial, de superficie construida
CINCUENTA METROS CUADRADOS y un almacén, de superficie construida CIENTO NOVENTA METROS
CUADRADOS. Y PLANTA PRIMERA, destinada a vivienda de superficie construida de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS y un porche de VEINTIDOS METROS CUADRADOS. La
edificación se encuentra construída sobre una parcela de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN METROS
SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS, estando el resto de la parcela no edificada destinada a
patio y jardín, que corresponde al nº 4 de su situación. LINDANTE: frente, Oeste, con dicha calle de
Montserrat; por la izquierda entrando, Norte, con la línea del Ferrocarril Central Catalán y mediante ésta
con restante finca del estabiliente; derecha, Sur, con Antonio Llopart, Juan Sabi, José Peixó, Juan
Parera, José Sabi, Josefa Bonastre, Maria Costa y José Monner, antes con terreno de la misma
procedencia establecido a Don Pablo Carrera Cardús, mediante camino, y por detrás, Oeste, con José
Munné, antes con terreno de esta procedencia establecido a Don José Moner y Cardús. Referencia
Catastral: 1154023DF0915S0001OB.
TITULARES ACTUALES
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Nombre............ : GENERALITAT DE CATALUNYA
DNI/NIF........... : C.I.F. S0811001G
Título ............: HERENCIAS
Naturaleza Derecho : Propiedad
Participación .....: Plena propiedad por herencia a BENEFICIO DE INVENTARIO
Fecha del Título ..: 16-01-2012
Autoridad .........: Generalitat de Catalunya
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 5ª de fecha 09-02-2012

GRAVADA con las siguientes cargas:

Afección
Afecta a la revisión por autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; habiendo
quedando liberada de dicha afección por la cantidad de cero euros, satisfechas por autoliquidación;
según así resulta de nota de fecha nueve de febrero de dos mil doce, extendida al margen de la
inscripción 5ª, de la finca número 686 de Masquefa, al folio 201, del Libro 78, tomo 1491.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

********************** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ***************************

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

Página 3

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

DICTAMEN TÈCNIC SOBRE L’OCUPACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER
MONTSERRAT, NÚM. 2-4, DE MASQUEFA (ENS 10587).

1. Objecte
Per donar compliment a allò disposat a la petició 1 de l’escrit de l’Assessoria Jurídica datat el
25 d’octubre de 2013 de l’advocat de la Generalitat, senyor Joan Morera i Asiain, es redacta
aquest dictamen.

2. Antecedents
La Generalitat de Catalunya va ser nomenada hereva abintestat dels béns del senyor Jorge
Bonastre Martínez, entre els quals es troba l’immoble anomenat a la capçalera, d’acord amb
el procediment 780/2010 del Jutjat de primera Instància núm. 7 de Martorell. Aquest
immoble es va inscriure a favor de la Generalitat de Catalunya en data 16 de gener de 2012.
Cal dir que Jorge Bonastre Martínez va heretar la finca del seu germà Juan Bonastre
Martínez, el qual va morir en data 25 de gener de 1993. Posteriorment, en data 21 de juliol
de 2005, Jorge Bonastre Martínez va ser declarat incapacitat fins que va morir, en data 2 de
gener de 2008.

3. Superfície del sòl de l’immoble
L’immoble està inscrit en el Registre de la Propietat núm. 2 d’Igualada, al tom 1491, llibre 78,
foli 201, finca 686, i té la següent descripció:
URBANA: EDIFICIO, sito en el termino municipal de Masquefa, calle Montserrat número 2-4,
correspondiendo al edificio número 2, compuesto de dos plantas, de superficie total
construida QUINIETOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS. PLANTA BAJA, destinda a
local comercial, de superficie construida CIENTO NOVENTA METROS CUADRADOS. Y
PLANTA PRIMERA, destinada a vivienda de superficie construida de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS y un porche de VEINTIDOS METROS
CUADRADOS. La edificación se encuentra construida sobre una parcela de MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN METROS SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS,
estando el resto de la parcel·la no edificada destinada a patio y jardín, que corresponde al
número 4 de su situación. LINDANTE: frente, Oeste, con dicha calle de Montserrat; por la
izquierda entrando, Norte, con línia del Ferrocarril Central Catalán y mediante ésta con
restante finca del estabiliente; derecha, Sur, con Antonio Llopart, Juan Sabi, José Peixó,
Juan Parera, José Sabi, Josefa Bonastre, Maria Costa y Jose Monner, antes con terreno de
la misma procedència establecido a Don Pablo Carrera Cardús, mediante camino, y por
detrás, Oeste, con José Munné, antes con terreno de esta procedència establecido a Don
José Moner y Cardús. Referencia catastral: 1154023DF0915S0001OB

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 22 40
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

D’acord amb les certificacions cadastrals descriptives i gràfiques de data 18 de juny de
2013, la finca anterior està formada per tres finques més, a part de la
1154023DF0915S0001OB, la 1154001DF0915S0001EB, la 1154021DF0915S0001FB i la
1154022DF0915S0001MB. En total, aquestes finques sumen una superfície cadastral de sòl
de 1.183,00 m²:

Referència cadastral
1154023DF0915S0001OB
1154021DF0915S0001FB
1154022DF0915S0001MB
1154001DF0915S0001EB

Superfície de sòl
300,00 m²
350,00 m²
205,00 m²
328,00 m²
1.183,00 m²
Aquestes superfícies són molt semblants a les recollides en el plànol cadastral enviat en
data dos de desembre d’enguany per Àngels Munné i Figuera de l’Àrea Serveis Territorials
de l’Ajuntament de Masquefa i que s’indiquen a continuació:

Referència cadastral
1154023DF0915S0001OB
1154021DF0915S0001FB
1154022DF0915S0001MB
1154001DF0915S0001EB

Superfície de sòl
304,22 m²
365,51 m²
195,55 m²
287,79 m²
1.153,07 m²

A continuació s’exposa el plànol cadastral anterior indicant cadascuna de les finques
cadastrals mitjançant un color:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

Per tant, hi ha una clara discrepància en la superfície del sòl de la finca depenent de la font
d’informació: 1.381,71 m² d’acord amb el Registre, 1.183,00 m² d’acord amb les
certificacions cadastrals i 1.153,03 m² d’acord amb el plànol facilitat per l’Ajuntament de
Masquefa.
De la informació recollida i dels fets següents es pot aclarir pràcticament la discrepància
anterior:
a) D’acord amb la informació rebuda de Joan Bernal i Martínez en data 19 de juny de
2013, el projecte de “Millora de traçat, renovació de vies, condicionament d'estacions
entre els PK 25.000 al PK 30.150 del tram Martorell-Igualada dels FGC” va afectar
part de la finca que pertanyia al senyor Pedro Bonastre Ollé (pare de Jorge Bonastre
Martínez), situada al carrer Montserrat, 2 de Masquefa (finca 1 segons nomenclatura
del projecte). Per tant, es va iniciar expedient d’expropiació i a l’acta d’ocupació de
data 19 de novembre de 1982 s’indicà que la superfície que s’ocupà definitivament
fou de 281,40 m².
A la fotografia aèria i al plànol 11.1 del projecte anterior i que s’exposen a
continuació, es pot veure en groc la part de la finca afectada:
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Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
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b) En data 20 d’abril de 1990, el senyor Juan Bonastre i Martínez, segregà i cedí un
metre lineal de la finca pel termenal sud que afronta amb el passatge dels Gegants, a
l’Ajuntament de Masquefa. La superfície cedida, 47,20 m², s’indica al plànol següent:
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Al document següent es recull l’atorgament d’aquesta cessió davant el Secretari de
l’Ajuntament de Masquefa:
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Aquesta cessió era una de les condicions de la llicència d’obres majors per a la
construcció d’un magatzem en el pati adjunt a l’edifici del carrer Montserrat, datada el
2 de març de 1990.
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Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

Al paviment de formigó del passatge dels Gegants encara es pot apreciar la línia
original del termenal sud de la finca abans de la cessió i que està formada per un junt
de formigó.
c) L’Ajuntament de Masquefa fa constar que a principis dels anys 90, durant l’execució
de la urbanització de la U.A. n. 1 “Turó de la Torre”, es va procedir a l’ocupació de la
finca per realitzar l’obertura del vial del Passeig de la Via als efectes de poder
realitzar l’obra del clavegueram que connectava aquesta unitat d’actuació amb la
claveguera existent al carrer Montserrat, i donar sortida a tots els veïns dels carrers
Sant Pere i Creueta. I que aquesta actuació es va realitzar amb l’autorització verbal
dels veïns afectats, i sense imposició tributària per aquesta actuació.
Al següent plànol que obra a l’expedient es pot apreciar la part nord de la finca, amb
una superfície de 251,49 m², que s’ha urbanitzat i transformat en vial.

Segons informació del senyor Joan Bernal i Martínez, l’any 2009 es va construir un
mur de formigó al termenal nord de la finca i dos anys més tard l’Ajuntament de
Masquefa va asfaltar la franja nord de la finca paral·lela a la via del ferrocarril i fins
l’edificació existent. Cercant en la pàgina web de l’Ajuntament de Masquefa s’ha
trobat la següent notícia que confirma i amplia la informació anterior:
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Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

Per tant, a mitjans de 2012, Gestió d’Infraestructures S.A. (GISA) executà obres
d’urbanització i construí un nou col·lector d’aigües pluvials al llarg de tot el Passeig
de la Via (entre el carrer Santa Clara i el carrer Montserrat).
L’Ajuntament de Masquefa justifica l’ocupació de la part nord de la finca paral·lela a
la via del ferrocarril amb el següent escrit de l’administrador judicial, senyor Pere
Claramunt Pérez:
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Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

En relació a l’ús públic de la part nord de la finca cal dir que al plànol A3, Espais
lliures públics i privats de maig de 2006 de la Modificació puntual del PGOU al centre
urbà de Masquefa i la Beguda Alta i que a continuació es reprodueix, s’indica que
només una petita franja que afronta amb la via del ferrocarril de la finca amb
referència cadastral 1154001DF0915S0001EB es considera espai lliure públic, la
resta és d’ús privat.

A la següent fotografia es pot veure el mur antic que separava part de la finca amb el
ferrocarril i el nou mur de formigó construït l’any 2009 segons el senyor Joan Bernal i
Martínez.
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d) Al plànol següent, titulat 1.09. Masquefa, del Pla General de 1986 es poden veure els
termenals de la finca:

De la informació anterior, amb la superposició dels plànols que obren a l’expedient, de
l’aixecament planimètric realitzat i dels plànols d’expropiació facilitats per Ferrocarrils de la
Generalitat, s’han deduït aproximadament la situació aproximada dels termenals de la finca
registral 686 amb superfície de 1.381,71 m² i s’han plasmat al següent plànol.
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Als plànols següents s’exposen de manera aproximada la part (finca 1) expropiada per
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de 281,40 m², la part cedida a l’Ajuntament per a
vial, de 47,20 m², i la part ocupada per l’Ajuntament i també destinada a vial, de 251,49 m²:
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Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

De tot l’anterior es dedueix que la finca original, la finca registral 686, de 1.381,71 m², ha
patit la següent reducció de superfície: 281,40 m² a causa de l’expropiació duta a terme per
Ferrocarrils de la Generalitat l’any 1982, 47,20 m² per la cessió de vial a l’Ajuntament quan
es va demanar la llicència d’obres majors de l’any 1990 i 251,49 m² (segons el plànol que
obra a l’expedient) per l’ocupació de l’Ajuntament quan va urbanitzar el Passeig de la Via.
Per tant, en total la finca ha perdut 580,09 m² dels 1.381,71 m², restant 801,62 m², propers
als 851,07 m² mesurats actualment, talment s’indica al plànol que es reprodueix a
continuació:
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4. Règim urbanístic del sòl
D’acord amb els certificats de règim urbanístic de data 21 de febrer de 2013, la finca està
classificada com sòl urbà, qualificada, una part de Zona de densificació urbana segons
alineació a vial (clau 10) (finques amb referències cadastrals 1154022DF0915S0001MB,
1154023DF0915S0001OB i 1154021DF0915S0001FB) i una altra part de Sistema viari (clau
1) (finca amb referència cadastral 1154001DF0915S0001EB), d’acord amb el Pla General
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 16/10/1986.
Al plànol 0.04 Ordenació, El casc urbà, Ordenació i calificació del Pla General es pot veure
la qualificació de la parcel·la de Zona de densificació urbana segons alineació a vial (clau
10) i Sistema viari (clau 1):
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Per altra banda, la Modificació Puntual del PGOU al Centre urbà de Masquefa i al barri de la
Beguda Alta, aprovada definitivament per la C.U.B. el 31 d'Octubre de 2006. (DOGC nº 4765
de 21 de novembre de 2006) determina que la finca està qualificada en part de Sistema viari
(clau 1) i en part de Zona de densificació urbana segons alineació a vial (clau 10), i a més la
inclou en l’àmbit d’actuació del Pla de Millora Urbana del Ferrocarril. Als plànols 02,
Qualificació urbanística i 03.4, Ordenació urbanística de la Modificació puntual s’indica la
qualificació i l’ordenació de la finca, tal com es mostra tot seguit:
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A més a més, la Modificació Puntual del PGOU al Centre urbà de Masquefa i al barri de la
Beguda Alta, que delimita l’àmbit del pla de millora urbana, el PMU del ferrocarril, en
determina també les condicions per al desenvolupament, talment es pot veure en el plànol
04, Pla de Millora Urbana del Ferrocarril de la Modificació puntual, i la concreció del sistema
d’actuació, d’acord amb la pàgina 14 del text de la Modificació puntual, i que es
reprodueixen a continuació:
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Per tant, el sòl inclòs dins l’àmbit del PMU del Ferrocarril, entre el qual es troba la finca en
qüestió, esdevé sòl urbà no consolidat ja que està sotmès a una actuació de transformació
urbanística subjecta a un pla de millora urbana que té per objecte la remodelació urbana.
D’aquesta manera, la part de la finca destinada a vial haurà de ser: o bé adquirida per
l’Administració actuant per cessió obligatòria i gratuïta dins del marc d’una actuació
urbanística sotmesa al sistema de reparcel·lació, sens perjudici de l’ocupació directa en cas
que sigui necessari avançar-ne l’obtenció amb l’abonament de la corresponent
indemnització per ocupació anticipada i amb l’establiment, posteriorment, del preu just; o bé
ser objecte de l’execució d’una actuació expropiatòria aïllada. En el nostre cas, el de la
part nord de la finca ocupada per l’Ajuntament per destinar-la a vial, es desconeix
l’actuació concreta portada a terme per l’Ajuntament de Masquefa. En relació a això, cal
dir que no és preceptiu fer una cessió obligatòria i gratuïta, talment es va realitzar a la part
sud de la finca, perquè el sòl està classificat de sòl urbà no consolidat i aquestes actuacions
(cessions obligatòries i gratuïtes puntuals i fora d’un àmbit d’actuació urbanística) només són
obligatòeries en els cassos en què amb la cessió d’una part de terreny destinada a vial la
resta de la finca esdevé solar, talment es determina a l’article 34 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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5. Parts de la finca ocupades per l’Ajuntament de Masquefa.
De la informació que obra a l’expedient i de les visites realitzades en data 16 d’abril, 8 i 13
de maig es pot concloure que l’Ajuntament de Masquefa ha ocupat bàsicament dos parts de
la finca registral 686:
a) La part de la finca ocupada per transformar-la en part del vial del Passeig de la Via,
amb una superfície apropada de 251,49 m² segons plànol que obra a l’expedient i
amb referència cadastral 1154001DF0915S0001EB. A continuació es reprodueixen
una fotografia d’aquesta part en el creuament format pel carrer Montserrat amb el
Passeig de la Via i un plànol on s’identifica de manera apropada.

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 22 40
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

b) I la finca amb referència cadastral 1154021DF0915S0001FB destinada a aparcament
públic una part i a zona de pas, que comunica el passatge dels Gegants amb el
Passeig de la Via, l’altra part. A la següent fotografia i al següent plànol es poden
veure aquestes parts ocupades:

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 22 40
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

Finalment, s’ha de dir que els límits sud i nord de la finca són aproximats i s’han deduït dels
plànols dels quals es disposen, els quals no concorden exactament entre sí.

Barcelona, 16 de desembre de 2013

Sergio Ardila Ferrer
Responsable d’Estudis
Tècnics i Valoracions de la
Subdirecció General Tècnica

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 22 40
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ANNEX 2 - FITXES CADASTRALS DE LES PARCEL·LES INCLOSES EN LA MODIFICACIÓ

AI

79

80

Espectáculos

706

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1920

AÑO CONSTRUCCIÓN

706

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

688

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CM CAN VALLS DE 4

SITUACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CM CAN VALLS DE 4

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

0854225DF0905S0001SH

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,720

400,740

400,760

E: 1/500

400,760 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,180

4,595,200

4,595,220

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

0854250DF0905S0001KH

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL CORRALO 20 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL CORRALO 20

SITUACIÓN

26

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

400,740

400,760

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA
4,595,240

4,595,220

4,595,200

400,720

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

400,760 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

80

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL CORRALO 22

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL CORRALO 22 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

0854251DF0905S0001RH

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,720

400,740

400,760

E: 1/500

400,760 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,180

4,595,200

4,595,220

4,595,240

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1054001DF0915S0001AB

316

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2006

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 21

LOCALIZACIÓN

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Escalera

00
01

Planta

01
01

Puerta

176
140

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 21

SITUACIÓN

176

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

316

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1
1

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso

INDUSTRIAL
VIVIENDA

400,940

400,960

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

400,920

INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,240

4,595,220

4,595,200

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

400,960 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Industrial

144

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1962

AÑO CONSTRUCCIÓN

144

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

94

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 15

SITUACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 15

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1054002DF0915S0001BB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,920

400,940

400,960

E: 1/500

400,960 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,200

4,595,220

4,595,240

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1054003DF0915S0001YB

12

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1950

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
PJ TRIANGLE

LOCALIZACIÓN

Industrial

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
PJ TRIANGLE

SITUACIÓN

12

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

12

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

400,940

400,960

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

400,920

INFORMACIÓN GRÁFICA
4,595,240

4,595,220

4,595,200

4,595,180

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

400,960 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

328

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 4

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 4 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154001DF0915S0001EB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,960

400,980

401,000

E: 1/500

401,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,200

4,595,220

4,595,240

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154002DF0915S0001SB

783

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1900

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL MAJOR 6

LOCALIZACIÓN

Residencial

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Planta

Puerta

344
157
282

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL MAJOR 6

SITUACIÓN

579

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

783

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

Escalera

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso

INDUSTRIAL
VIVIENDA
INDUSTRIAL

401,020

401,040

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

401,000

INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,200

4,595,180

4,595,160
400,980

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,040 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Residencial

271

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1890

AÑO CONSTRUCCIÓN

164

SUPERFICIE SUELO [m²]

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

Uso

Escalera

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

271

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL MAJOR 2

SITUACIÓN

Puerta

70
107
94

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL MAJOR 2

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154003DF0915S0001ZB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,000

401,020

401,040

E: 1/500

401,040 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,160

4,595,180

4,595,200

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154004DF0915S0001UB

90

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1900

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 6

LOCALIZACIÓN

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

Industrial

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 6

SITUACIÓN

210

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

90

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,040

401,060

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

401,020

INFORMACIÓN GRÁFICA
4,595,220

4,595,200

4,595,180

4,595,160

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,060 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

50

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 8

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 8 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154005DF0915S0001HB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,020

401,040

401,060

E: 1/500

401,060 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,160

4,595,180

4,595,200

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154006DF0915S0001WB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 10 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 10

SITUACIÓN

44

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,040

401,060

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,200

4,595,180

4,595,160

401,020

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,060 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 12

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 12 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154007DF0915S0001AB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,040

401,060

401,080

E: 1/500

401,080 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,020

4,595,160

4,595,180

4,595,200

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154008DF0915S0001BB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 14 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 14

SITUACIÓN

57

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,060

401,080

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,200

4,595,180

4,595,160

401,040

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,080 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

63

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 16

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 16 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154009DF0915S0001YB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,040

401,060

401,080

E: 1/500

401,080 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,160

4,595,180

4,595,200

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154010DF0915S0001AB

50

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1950

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 18

LOCALIZACIÓN

Industrial

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 18

SITUACIÓN

72

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

50

401,060

401,080

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA
4,595,200

4,595,180

4,595,160

401,040

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,080 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

138

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 20

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL BAIX SANT PERE 20 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154011DF0915S0001BB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,060

401,080

401,100

E: 1/500

401,100 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,040

4,595,140

4,595,160

4,595,180

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154012DF0915S0001YB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 24 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL BAIX SANT PERE 24

SITUACIÓN

308

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,080

401,100

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,180

4,595,160

4,595,140

401,060

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,100 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Residencial

440

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1905

AÑO CONSTRUCCIÓN

150

SUPERFICIE SUELO [m²]

COMERCIO
VIVIENDA

Uso

Escalera

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

440

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL MAJOR 8

SITUACIÓN

Puerta

110
330

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL MAJOR 8

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154013DF0915S0001GB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,980

401,000

401,020

E: 1/500

401,020 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,160

4,595,180

4,595,200

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154021DF0915S0001FB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 2[I] Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 2[I]

SITUACIÓN

350

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,000

401,020

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

400,980

INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,220

4,595,200

4,595,180

400,960

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,020 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Comercial

155

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2000

AÑO CONSTRUCCIÓN

155

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

205

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 2[B]

SITUACIÓN

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL MONTSERRAT 2[B]

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1154022DF0915S0001MB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

400,960

400,980

E: 1/500

400,980 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

400,940

4,595,180

4,595,200

4,595,220

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1154023DF0915S0001OB

519

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1920

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 2

LOCALIZACIÓN

Residencial

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Planta

Puerta

50
190
257
22

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL MONTSERRAT 2

SITUACIÓN

300

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

519

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

Escalera

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso

COMERCIO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

400,980

401,000

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

400,960

INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,240

4,595,220

4,595,200

400,940

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Cultural

135

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1976

AÑO CONSTRUCCIÓN

1.308

SUPERFICIE SUELO [m²]

ENSEÑANZA
VIVIENDA

Uso

Escalera

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

135

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL CREHUETA 10

SITUACIÓN

Puerta

126
9

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

99,999900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL CREHUETA 10

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1253301DF0915S0001WB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,100

401,120

401,140

E: 1/600

401,140 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,080

4,595,100

4,595,120

4,595,140

4,595,160

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1253302DF0915S0001AB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 1 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 1

SITUACIÓN

102

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,140

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

401,120

INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,160

4,595,140

4,595,120

401,100

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,140 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

117

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 3

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 3 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1253303DF0915S0001BB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,120

401,140

401,160

E: 1/500

401,160 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,120

4,595,140

4,595,160

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1253304DF0915S0001YB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 5 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 5

SITUACIÓN

118

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

401,140

401,160

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA
4,595,160

4,595,140

4,595,120

401,120

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,160 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

120

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 7

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 7 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1253305DF0915S0001GB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,120

401,140

401,160

E: 1/500

401,160 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,100

4,595,120

4,595,140

4,595,160

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1253306DF0915S0001QB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 9 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 9

SITUACIÓN

143

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,140

401,160

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,140

4,595,120

401,120

4,595,100

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,160 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

165

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 11

SITUACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 11 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1253307DF0915S0001PB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,140

401,160

401,180

E: 1/500

401,180 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,595,100

4,595,120

4,595,140

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

1253308DF0915S0001LB

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 13 Suelo

LOCALIZACIÓN

Suelo sin edif.

08783 MASQUEFA [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL DIDAC TOLDRA 13

SITUACIÓN

161

SUPERFICIE SUELO [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

0

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

401,160

401,180

E: 1/500

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,595,140

4,595,120

4,595,100

401,140

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,180 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Residencial

485

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2004

AÑO CONSTRUCCIÓN

305

SUPERFICIE SUELO [m²]

APARCAMIENTO
ALMACEN
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

Uso

Escalera

00
00
00
01
02
01
02

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

485

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 15

SITUACIÓN

01
02
03
02
02
01
01

Puerta

20
129
13
13
12
149
149

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

08783 MASQUEFA [BARCELONA]

CL DIDAC TOLDRA 15

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

1253309DF0915S0001TB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

401,160

401,180

E: 1/500

401,180 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 11 de Diciembre de 2015

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

401,140

4,595,100

4,595,120

4,595,140

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MASQUEFA Provincia de BARCELONA

ANNEX 3 –FITXA NORMATIVA PMU FERROCARRIL
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Pla de Millora urbana del Ferrocarril

MP_PGOU

1. Dades sectorials
Superfície (m²s)
Edificabilitat bruta (m²st/m²s)
Sostre màxim (m²st)
Densitat bruta màxima(habtges/ha)
Nombre d'habitatges màxim

5.176
0,700
3.623
45
23

2. Quadre de superfícies
Clau

E
V
X

Superfície
(m²s)
(%)
Màxim Creixement residencial

3.012

58,19%

Total Màxim Zones

3.012

58,19%

Mínim Equipaments públics
Mínim Espais lliures públics
Mínim Viari
Total Cessions Mínimes Sistema

602
362
1.200
2.164

11,63%
6,99%
23,18%
41,81%

TOTAL SECTOR

5.176

100,00%

3. Ordenació
L'ordenació del sector té caràcter indicatiu a excepció de l'emplaçament dels sistemes previstos d'equipament així com
l'edificabilitat bruta i la densitat bruta fixades
4. Objectius
Permetre la consolidació del conjunt
Preveure les possibles adaptacions als canvis que poden succeir-se en cas del possible soterrament de les vies del ferrocarril
5. Altres condicions
El PMU haurà de contemplar el projecte d'urbanització, la construcció dels aparcaments públics i l'equipament.Per
desenvolupar el sector caldrà redactar el corresponent pla de millora urbana i els corresponents projectes d'urbanització i de
reparcel·lació, que contemplaran la cessió del 10% de l'aprofitament mig del sector.

ANNEX 4 – CERTIFICACIONS EXPEDIDES PEL REGISTRE DE LA PROPIETAT EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE
99 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DEL TRLLUC
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ANNEX 5 – INFORME DE LA INTERVENCIÓ
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Regidoria Administració i Hisenda

INFORME DE LA INTERVENCIÓ

En relació a la MP del Pla General d’Ordenació Urbana, text refós de la Modificació
Puntual dels equipaments, Compra de Ca l’Adroguer, emeto el següent

INFORME

L’adquisició la finca registral 686, Ca l’Adroguer, està prevista a l’annex
d’inversions del pressupost vigent de l’exercici 2016, amb el següent finançament:

Aprofitament mig Can Bonastre
Convenis urbanístics

59.000,00
181.000,00

Per altra banda, a dia d’avui l’Ajuntament de Masquefa, te els següents indicadors
econòmics:

RATIO ENDEUTAMENT A 31/08/2016
DEUTE VIU PER OPERACIONS DE CREDIT A LLARG TERMINI:

5.966.588,15

(1)

DEUTE VIU PER OPERACIONS DE CREDIT A CURT TERMINI:

600.000,00

(2)

DEUTE VIU DEVOLUCIONS PIE 2008-2009-2013:

-303.056,86

(3)

TOTAL:

6.263.531,29 ( 4) = (1) + (2) - (3)

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS (ORDINARI) AJUNTAMENT:

8.669.204,26

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS (ORDINARI) M.I.:

213.582,28

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS (ORDINARI) CONSOLIDAT:

8.882.786,54

RATIO:

70,5131%

(5)
(6)
(7) = (5) + (6)
(4) / (7)

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
ING. OP. CORRENTS:

8.669.204,26

(1)

CAP. 1, 2 I 4 DESPESES:

7.448.147,08

(2)

ESTALVI BRUT:

1.221.057,18

(3) = (1) - (2)

ANUALITATS TEORIQUES:

931.042,05

4

ESTALVI NET:

290.015,13

(5) = (3) - (4)

RÀTIO (OFICIAL):

3,3453%

(5) / (1)
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2015

DESCRIPCIÓ
1. Drets reconeguts nets (+)
2. Obligacions reconegudes netes (-)
3. Resultat pressupostari (1-2)
4. Desviacions Positives Finançament
5. Desviacions Negatives Finançament
6. Despeses Finançades amb Romanents Líquids
de Tresoreria
7. Resultat d’operacions comercials
8. Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)

TOTAL EUROS
10.740.651,42
11.039.577,79
-298.926,37
396.430,61
877.868,75
112.901,31
0,00
295.414,04

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

(1) Fons líquids
(2) Drets pendents de cobrament
(+) Pressupost corrent
(+) Pressupost tancat
(+) Operacions no pressupostaries
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació
definitiva
(3) Obligacions pendents de pagament
(+) Pressupost corrent
(+) Pressupost tancat
(+) Operacions no pressupostaries
(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva
(1+2-3) ROMAMENT DE TRESORERIA TOTAL

429.088,09
4.051.457,86
1.310.566,55
2.704.556,86
70.041,88
-33.707,43
1.425.535,47
674.320,76
92.817,01
661.977,62
-3.579,92
3.055.010,48

(-) Saldos de dubtós cobrament

919.709,78

(-) Excés de finançament afectat

692.144,50

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

1.443.186,20
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En conseqüència, sembla previsible que, en el moment que l’Ajuntament hagi
d’afrontar l’adquisició de la finca registral 686, disposarà de la capacitat econòmica
suficient per dur-la a terme.

Masquefa, 3 d’octubre de 2016

L’Interventor accidental,
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