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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1. ANTECEDENTS, SITUACIÓ I ÀMBIT
Enguany s’està tramitant la Modificació Puntual del PGO de Masquefa a l’àmbit “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Aquesta modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per a dur a terme l’ampliació del Centre
Logístic ALDI i poder mantenir així la funcionalitat del complex.
La modificació afecta el contingut del PGO en els següents aspectes:

Pla General d’Ordenació de Masquefa (PGO)
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5 de
novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del municipi de
Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de
març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Actualment està en tràmit la modificació puntual del PGO “El Clot del Xarelꞏlo 2” quines determinacions
venen definides al nou redactat de l’article 527 de les Normes Urbanístiques, que estableix les condicions
per el nou sòl urbanitzable:

Realitza petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar l’accés
al nou sector de planejament “El Clot del xarelꞏlo 2” des del carrer Alemanya, amb una superfície a
modificar en el sòl urbà de 2.792 m².

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



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



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera BV2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.

Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials i logístics, al costat del polígon industrial
“Clot del Xarelꞏlo”, situat al nord de la carretera BV-2249, a l’est del carrer d’Alemanya i al sud del torrent
de ca l’Esteve.



La modificació preveu la redacció d’un Pla Parcial pel desenvolupament del sector de sòl urbanitzable
de 115.000 m² pel sistema de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica.



1. OBJECTIUS

El nou sector El Clot del Xarelꞏlo 2, té com a objectiu l’ampliació de les instalꞏlacions de l’establiment
existent al sector El Clot del Xarelꞏlo.
2. ÀMBIT: EL DELIMITAT ALS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
3. SUPERFÍCIES:

El present document desenvolupa el Pla Parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

SUPERFÍCIE SECTOR:

Els terrenys objecte del Pla Parcial ocupen una superfície total de 115.000 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Limiten al sud amb la carretera BV2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls
no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.

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

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

SÒL PRIVAT:

màxim 50 % del sòl delimitat

1.2. TOPOGRAFIA, ESTAT ACTUAL I USOS
Els terrenys de l’àmbit es caracteritzen per una orografia descendent de sud cap a nord. Mantenen una
coberta principalment agrícola amb zones de vinyes i cultius herbacis de secà. També hi ha zones ermes
fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola i claps forestals de pinedes de pi blanc i alzines.

115.000 m²

4. PARÀMETRES BÀSICS:
- Ús preferent:

Industrial i logístic

- Índex d’edificabilitat brut:

0,45 m²st/m²sòl.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ:
1.3. SITUACIÓ RESPECTE EL PLANEJAMENT VIGENT
El marc urbanístic de referència per desenvolupar la Modificació Puntual del PGO és el vigent Pla General
d’Ordenació (PGO) de Masquefa, i el Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC).

-

Es preveu la formació d’una parcelꞏla única i indivisible on només s’admetran les activitats que
es derivin de l’ampliació de l’establiment existent en sòl urbà en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo.

-

El Pla parcial assignarà al nou sòl industrial la mateixa qualificació de la parcelꞏla existent en
sòl urbà en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo.
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-

El Pla parcial resoldrà la xarxa viària donant continuïtat al camí actual, així mateix resoldrà la
millora de la intersecció amb la carretera BV-2249.

-

Els espais lliures es situaran al voltant del torrent de ca l’Esteve.

-

El Pla parcial incorporarà les previsions de reserva de nova vialitat del PTPCC.

-

El Pla parcial inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà la doble qualificació, com a
sistema general de serveis tècnics i alhora com a sistema general d’espais lliures, on s’hi
ubicarà un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta.

-

El Pla parcial haurà de recaptar els informes preceptius dels òrgans competents en matèria
viària de la reserva de la traça prevista del Pla Territorial i de la rotonda a la BV-2249.

-

El Pla parcial no podrà computar dins les reserves mínimes obligatòries establertes pel TRLU,
la superfície de sòl de cessió d’espais lliures i equipaments que afectin als talussos o
desmunts d’esplanació del sòl privat ni els terrenys de pendents superiors al 20%

-

El planejament derivat es regirà pel criteri bàsic de minimitzar al màxim l’alteració topogràfica
de l’àmbit, de manera que les plataformes de sòl privat s’ajustin al màxim possible a les
plataformes naturals del terreny, evitant l’aparició de talussos de grans alçades. En aquests
casos s’haurà de salvar el desnivell amb la subdivisió en diversos talussos d’alçada inferior a 4
m i bermes intermitges de 1,5 m d’amplada.

-

L’alçada màxima dels talussos serà com a màxim de 4 m. Per desnivells superiors s’hauran de
situar bermes d’1,5 m d’amplada entre talussos, on es disposarà plantació d’arbres.

-

El planejament derivat haurà de definir un Pla de Restauració de les zones verdes que prevegi
la recuperació del mosaic agroforestal, que incorpori com a mínim els següents aspectes:
Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per actuacions
anteriors de moviments de terres realitzades amb el desenvolupament del sector
industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector espais propis de la comunitats
naturals de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb espècies autòctones
pròpies d’aquestes comunitats.

6. GESTIÓ:
- El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.
-

Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni.

-

Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments.

-

Cessió obligatòria i gratuïta del 15 % aprofitament urbanístic, lliure de càrregues
d’urbanització.

-

Cedir els terrenys i assumir els costos d’urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la
cruïlla amb el carrer Alemanya, com a càrrega externa al sector, a concretar en el pla parcial
que el desenvolupi.

-

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

-

Caldrà assumir el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del
transport públic.

-

Assumir les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament
d’aigua o de sanejament, o be l’ampliació de les ja existents, correspondrà als propietaris del
sector.

-

S’hauran d’incorporar les consideracions relatives al sanejament incloses en l’informe de
l’ACA de 27 de febrer de 2020.

7. ALTRES CONDICIONS:
-

Caldrà establir una franja continua d’espais lliures confrontant amb el sòl no urbanitzable per
tal que es faci una transició gradual.

-

S’han d’incorporar tractaments específics d’integració paisatgística en tots aquells elements
antròpics de transició entre les edificacions i la vialitat, i a l’espai no urbanitzat, implantar
pantalles de vegetació i tenir especial consideració en la restauració dels talussos que es
generin.

-

Caldrà incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística en el Pla Parcial que
desenvolupi les mesures i criteris d’integració paisatgística relacionades amb el tractament
dels volums industrials i logístics i els espais no edificables en relació a materials, coloracions,
textures, etc, en base als criteris definits en la present MP i el seu EIIP.

-

El planejament derivat haurà d’incorporar un Pla de Gestió de Terres on s’estimi el balanç
global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.

Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i
restauració de les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin
resultar afectades per la creació de la bassa i el desenvolupament del sector.
Preservació dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones verdes i possibilitat
de crear-ne nous conreus de vinya en els sectors de zona verda al voltant de la
reserva viària.

-

Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin resultar
temporalment afectades per el desenvolupament de les obres del sector.
Els projectes derivats d’implantació de les parcelꞏles privades hauran de preveure:
Definició de mesures en relació amb l’escorrentia i la permeabilitat del sòl, minimitzar
l’aparició de superfícies pavimentades i impermeables i facilitar la filtració de l’aigua
de pluja al subsòl.
Caldrà respectar la configuració actual del terreny mitjançant l’adaptació de les
edificacions a aquest, així com garantir un tractament adequat dels talussos que es
puguin generar. La restauració dels talussos es portarà a terme mitjançant l’estesa
de terra vegetal, sembres o hidrosembres i plantacions d’espècies vegetals
autòctones pròpies de la zona i d’acord amb el Pla de Restauració de les zones
verdes previst.

-

Els projectes derivats hauran d’incorporar la realització d’estudis geològics i geotècnics de
detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.

-

Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua caldrà que els projectes de nous
edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua, en concret caldrà que compleixin
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.

-

Per tal de reduir convenientment la contaminació generada pels episodis de pluja, les xarxes
d’aigües pluvials hauran d’incorporar les obres i instalꞏlacions, incloent separador
d’hidrocarburs, que permetin retenir i evacuar adequadament les primeres aigües
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants
produïdes en els episodis esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el
brocal de sortida les estructures necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de
marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el domini públic hidràulic ni a tercers.

-

Caldrà donar compliment a les condicions establertes a l’informe de data 26 d’abril de 2019
sobre mobilitat sostenible. Així, a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que inclourà el
Pla Parcial:
Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones verdes encara que
sigui amb una ràtio inferior a l’establerta pel Decret 344/2006 d’estudis d’avaluació
de la mobilitat generada.
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Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si més no a efectes
del càlcul de la capacitat de l’oferta.
Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de
transport públic i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la incidència
del trànsit rodat generat més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la BV-2241,
travessera urbà de Sant Llorenç d’Hortons....).

-

Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en zona verda. Tant
en les zones verdes com en l’ús industrial, aquesta dotació serà ampliable segons la
demanda i a càrrec del promotor.
D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, resta prohibit, amb caràcter general, l’abocament
directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües
continentals o qualsevol altre element de domini públic hidràulic, excepte que es compti amb
la prèvia autorització administrativa.

-

Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras i el Llistat de
tàxons que es recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

-

Per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques
actualment no conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i
paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que
comportin actuacions al subsol. Aquestes s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

1.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
En el plànol 4 Estructura de la propietat, es grafien les finques incloses a l’àmbit del Pla Parcial. A
continuació es relacionen les parcelꞏles amb els seus titulars i superfícies:
Nº
finca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Superfície m²
24.195
27.228
487
5.182
10.069
7.530
370
1.224
205
14.844
19.604
249
2.782
987
44
115.000

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

1.4. SITUACIÓ RESPECTE LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
Al ser un sector adjacent al polígon industrial en sòl urbà consolidat “El Clot del Xarelꞏlo”, la presència de
serveis existents per efectuar una correcta connexió a les xarxes està garantida.
El vial d’accés al sector i amb el que llinda pel seu costat oest és el carrer d’Alemanya, per on discorren
els serveis urbans que donen subministrament al polígon existent. Concretament, per aquest vial discorren
xarxes elèctriques, d’aigua potable, de telefonia, clavegueram i d’enllumenat públic, des de les que es
podria realitzar el subministrament al nou sector industrial / logístic.
A la sèrie de plànols 5 hi figuren les xarxes de serveis existents.
1.5. MARC LEGAL APLICABLE
La legislació urbanística d’aplicació és el DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Així mateix, el planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat
definitivament el 5 de novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament
general del municipi de Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió 2 de març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006 i la MpPGO a l’àmbit El Clot del
Xarelꞏlo 2..
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
La conveniència i justificació de la formulació del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del
Xarelꞏlo 2” es determina, principalment, per raons de funcionalitat urbanística i racionalitat, en concret:
1. Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de creixement i desenvolupament de l’establiment
existent al sector “El Clot del Xarelꞏlo 1”. Les necessitats d’ampliació de l’establiment existent a mig
termini són aproximadament d’uns 40.000 m² de sostre.

L’ordenació proposada s’estructura a partir de la vialitat existent -el carrer d’Alemanya_ a l’oest del qual es
van configurant unes plataformes on es disposaran les futures edificacions i els sistemes d’equipaments i
zones verdes.
2.3.2. Sistema viari
El carrer d’Alemanya té una amplada total de 16 m amb una calçada de 6,5 m, un aparcament en cordó de
2,50m, una vorera oest de 1,5 m i una vorera est de 4,5 m que conté el carril bici de 2,00m, la vorera de
1,50 m i una franja enjardinada de 1,00 m.

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

L’accés a les zones i sistemes del sector es preveuen des d’aquest carrer. Concretament es realitzaran
dos accessos a la única parcelꞏla privada -un per cada una de les dues plataformes en les que s’organitza
aquesta gran parcelꞏla- i un per l’equipament públic.

3. El Pla defineix un model d’implantació que garanteix un desenvolupament urbanístic sostenible, que
permet compatibilitzar les necessitats de creixement econòmic, industrial i d’infraestructures amb la
preservació del medi natural.

En el desenvolupament del sector es preveuen dues obres externes a l’àmbit per adequar i millorar la
xarxa viària:


La formació d’una rotonda al mateix carrer d’Alemanya, des de la que s’inicia un vial per accedir a les
activitats existents situades en sòl no urbanitzable i també a una de els plataformes de la gran
parcelꞏla. La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 30 m.

L’objectiu principal es desenvolupar un sector de sòl urbanitzat en òptimes condicions per afavorir la
implantació d’edificacions per usos industrials i logístics, i possibilitar l’ampliació de l’establiment existent al
nord-oest de l’àmbit.



La formació d’una rotonda a la cruïlla de la carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya per facilitar la
maniobrabilitat dels vehicles i millorar la seguretat de la circulació.

A més a més, permet l’obtenció de sòl públic per la creació de noves dotacions.

2.3.3. Sistema d’espais lliures i d’equipaments

Els criteris plantejats en l’ordenació són:

Els espais lliures previstos s’han situat en tres peces de sòl. La més gran, rodeja la parcelꞏla privada i
inclou els terrenys situats al nord del sector per on discorre un torrent; també s’estén pel límit est.

2.2. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ACTUACIÓ

1. Dur a terme d’una manera adequada i respectuosa amb el territori la nova implantació de caire
industrial - logístic.
2. Preservar les àrees ocupades per vessants i lleres i els terrenys circumdants.
3. Implantar mesures i requeriments ambientals preventius o correctors entre altres:

Les altres dues peces es situen als extrems sud-est i sud-oest de l’àmbit i estan separades entre elles per
una reserva de protecció viària.
L’ordenació proposada preveu ubicar la peça d’equipaments en una peça situada al sud del sector, en
façana al carrer d’Alemanya i que llinda al nord i al sud amb el sistema d’espais verds i a l’oest amb la
reserva de protecció viària.

-

Mesures pel condicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, utilitzar
espècies autòctones per les plantacions.

-

Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per
al reg de les zones verdes. Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el
consum d’aigua als edificis.

2.3.4. Sistema de Serveis Tècnics

Establir requeriments constructius per tal que es puguin instalꞏlar estructures d’aprofitament
solar als teulats de les edificacions.

L’ordenació preveu una peça de serveis tècnics per a la ubicació de l’EDAR pròpia del sector, en un espai
al nord de la parcelꞏla d’aprofitament privat i llindant amb el vial d’accés des del carrer Alemanya.

-

2.3. DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ
2.3.1. Estructura general de l’ordenació
La vialitat del polígon industrial veí, ja consolidat, defineix l’estructura viària del nou sector, que aprofita el
mateix carrer d’Alemanya per accedir a la parcelꞏla i als sistemes d’espais públics del nou àmbit.
El torrent, la presència de terrenys amb forta pendent, així com els espais destinats a reserves de
sistemes condicionen la ubicació de les futures edificacions, que s’aniran situant en plataformes adaptades
a la topografia de l’àmbit.

Al sud-est del sector, a tocar del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons, es configura una gran
superfície destinada a sistema d’espais públics.

2.3.5. Sòl d’ús privat i edificació
Es preveu un tipus de zonificació privada adient als usos previstos i als requeriments de l’edificació.


Zona industrial 21a.1

Es defineix una única parcelꞏla que es configura en dues plataformes -per tal d’adaptar-se a la topografia
del terreny-, on es disposaran les noves edificacions.
Com ja s’ha esmentat, la parcelꞏla resultant del sector es destinarà a l’ampliació de les instalꞏlacions de
l’establiment existent al polígon “El Clot del Xarelꞏlo 1”.
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2.3.6. Compliment dels estàndards mínims de cessió d’espais lliures i equipaments
A l’article 527 de la normativa urbanística del PGO de Masquefa s’estableixen les cessions mínimes que
són:
SÒL PÚBLIC ............................
 Espais lliures ...............
 Equipaments ...............
 Protecció viària ...........

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

La xarxa de residuals preveu la formació d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals a l’espai reservat
a tal efecte, en uns terrenys situats al nord-est del sector, colꞏlindants amb la parcelꞏla privada. Aquesta
parcelꞏla bombarà les seves aigües fins l’EDAR. L’afluent resultant s’abocarà a la llera del torrent.
A l’annex 5 s’inclou l’estimació dels cabals de residuals i de pluvials generats pel nou sector.
Energia elèctrica

El Pla Parcial preveu les següents cessions:
Espais lliures ..............................
Equipaments ..............................
Protecció viària ..........................
Espais lliures / Serveis tècnics ..
TOTAL SISTEMES ....................

La xarxa de pluvials de la parcelꞏla preveu la concentració de tot el cabal en un punt on es situarà un
sistema de retenció de sòlids i un sobreeixidor i un separador d’hidrocarburs previ al seu abocament a la
llera del torrent, que caldrà dimensionar en el projecte d’urbanització.

m² sòl
39.210
5.750
13.545
225
59.550

%
34,09
5,00
11,78
0,20
51,78

Per tant, la superfície destinada als diferents sistemes d’espais públics del Pla Parcial és superior als
mínims definits per el PGO.
2.3.7 Justificació de no increment de l’aprofitament urbanístic.
La modificació puntual del PGO del sector el Xarelꞏlo 2 preveu una edificabilitat bruta de 0,45 m²st/m²sòl.
El sostre total privat edificable és:
115.000 m² sòl x 0,45 m²st/m²sòl = 51.750 m²st
El Pla Parcial preveu una edificabilitat neta per la única parcelꞏla del sector de 0,9332 m²st/m²sòl.


La superfície de la parcelꞏla és de 55.450 m² sòl



El sostre total edificable: 55.450 x 0,9332 = 51.745,9 m²st

Per tant, queda justificat que el sostre previst pel Pla Parcial és inferior al màxim permès per la Modificació
Puntual del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

El subministrament del sector 1 es preveu des de la xarxa de mitja tensió que discorre per la vorera oest
del carrer d’Alemanya.
El consum elèctric previst pel sector és:



Sostre màxim del sector ..................... 51.745,9 m²sostre
Potència de càlcul ............................... 51.745,9 m²st x 125 W/m²st = 6.468,2 KW

El subministrament de l’equipament es preveu des de l’estació transformadora existent al costat oest del
carrer d’Alemanya.
Xarxa d’aigua potable
El subministrament del sector es realitza des de la canonada existent al costat est del carrer
d’Alemanya.
El cabal d’aigua potable per a usos industrials / logístics s’estima en 15.550 l/dia.
El consum total del sector, incloent l’equipament i el reg de zones verdes serà de 21.568 l/dia.
A l’annex 5 s’inclou la justificació de les previsions de l’augment del recurs de l’abastament d’aigua i el
certificat de l’empresa subministradora del servei municipal d’aigua on garanteix la capacitat dels
recursos actuals per abastir les necessitats del sector.
Telecomunicacions
La xarxa de telecomunicacions es disposarà soterrada, seguint el traçat dels carrers.

2.4. XARXES DE SERVEIS

La nova instalꞏlació s’adequarà a les prescripcions tècniques de la Companyia subministradora del
servei. La connexió amb la xarxa existent es produeix a la canalització existent que discorre per la
vorera oest del carrer d’Alemanya.

Les obres d’urbanització es concretaran en un document separat mitjançant un projecte d’urbanització. En
el present Pla Parcial es fa una previsió de les xarxes de serveis.

Enllumenat públic

Les característiques en quan a traçat i naturalesa de les xarxes de serveis es defineixen en la sèrie de
plànols 11. Els traçats grafiats en aquests plànols són indicatius, sense perjudici de que l’estudi detallat del
projecte d’urbanització concreti o modifiqui aquesta previsió.
Clavegueram
La xarxa de clavegueram es preveu separativa.

Es preveu la instalꞏlació d’enllumenat viari amb punts de llum de 8 m d’alçada, amb lluminàries de leds
connectades a la xarxa existent del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo”.

2.5. DIVISIÓ POLIGONAL
Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2” en un únic polígon
d’actuació, encara que serà possible la seva urbanització per fases.
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2.6. SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT
Sistema d’actuació urbanística
El PGO de Masquefa defineix que el sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació segons la modalitat de
compensació bàsica per reparcelꞏlació voluntària o junta de compensació.
D’acord amb aquest sistema s’efectuarà:


La cessió a favor del Municipi dels sòls d'ús i servei públic previstos al Pla Parcial, més els
corresponents al 15 % de l'aprofitament urbanístic.



La redistribució entre els propietaris dels terrenys edificables resultants, en proporció a la
superfície dels terrenys inicials aportats pels mateixos.



Els propietaris han de costejar la urbanització.

Administració actuant i terrenys de cessió a l’Ajuntament
L’Administració actuant és l’Ajuntament de Masquefa.
Les cessions gratuïtes de sòl es faran a favor de l’Ajuntament de Masquefa, lliures de càrregues,
gravàmens i degudament urbanitzades, d’acord amb les determinacions d’aquest Pla Parcial.

2.7. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC
L’article 6.6.1 del TR de la Llei d’urbanisme determina que el planejament derivat ha de contenir la
documentació mediambiental adequada i com a mínim l’informe ambiental.
En la tramitació de la Modificació Puntual del PGO de Masquefa al sector “El Clot del Xarelꞏlo “, en data 10
de juny de 2020 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Ambient del Departament de Territori i
Sostenibilitat ha emès la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) amb caràcter favorable.
S’adjunta a l’annex 2 del Pla Parcial el Document ambiental estratègic.

2.8. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
S’adjunta a l’annex 3 l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), on s’analitza la mobilitat
derivada del desenvolupament del Pla Parcial del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2” en el terme municipal de
Masquefa, amb la finalitat d’acomplir els objectius fixats en la Llei 9/2003 de Mobilitat.
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3. QUADRES DE DADES
3.1.

3.3.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

QUADRE COMPARATIU. MODIFICACIÓ PUNTUAL PGO MASQUEFA / PLA PARCIAL “EL CLOT
DEL XARELꞏLO 2”

PP SECTOR “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
SISTEMES
VIARI
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
PROTECCIÓ VIÀRIA
SERVEIS TÈCNICS
TOTAL SISTEMES

CLAU
1
4
5
6
3d

m² sòl
820
39.210
5.750
13.545
225
59.550

%
0,71
34,09
5,00
11,78
0,20
51,78

SISTEMES

21a.1

TOTAL PP “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

55.450
55.450

48,22
48,22

115.000

100

CLAU

m² sòl mínim

QUADRE MODIFICACIÓ PUNTUAL PGO MASQUEFA SECTOR “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

SISTEMES

%

ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
SERVEIS TÈCNICS
VIALS I APARCAMENTS
PROTECCIÓ VIÀRIA
TOTAL SISTEMES

mínim 15%
mínim 5%
mínim 11%
mínim 50%

ZONES
SÒL PRIVAT

màxim 50%

m² sòl

%

1

-

820

0,71

ESPAIS LLIURES

4

15%

39.210

34,09

EQUIPAMENTS

5

5%

5.750

5,00

PROTECCIÓ VIÀRIA

6

11%

13.545

11,78

-

225

0,20

mínim 50%

59.550

51,78

% màxim

m² sòl

màxim 50%

55.450

48,22

Màxim 50%

55.450

48,22

100,00

115.000

100,00

3d

TOTAL SISTEMES
ZONES

CLAU

INDUSTRIAL

21a.1

m² sòl mínim

TOTAL ZONES
3.2.

% mínim

VIARI

SERVEIS TÈCNICS

ZONES
INDUSTRIAL / LOGÍSTIC
TOTAL ZONES

PLA PARCIAL “EL CLOT
DEL XARELꞏLO 2”

MP PGO MASQUEFA

SECTOR EL CLOT DEL
XARELꞏLO 2
Edificabilitat bruta
Sostre màxim

115.000

%

0,45 m²st/m²sòl
51.750 m² sostre

55.450x0,9332 = 51.746 m²st
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4. NORMES REGULADORES
4.1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Àmbit d’aplicació

Aquestes nomes són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla Parcial del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo
2”, segons queda delimitat a tots els plànols que l’integren i que s’acompanyen, amb una superfície total de
115.000 m².
Article 2.

Marc legal

El marc legal i urbanístic al qual s’ha d’ajustar aquest Pla Parcial del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2”, ve
determinat pel 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, de 22 de febrer i la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat
administrativa; i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Aquestes normes reguladores desenvolupen, dins l’àmbit definit a l’article anterior, el PGO de Masquefa. En
tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat en les presents normes o sigui de dubtosa
interpretació, s’estarà al que determini el Text refós de les Normes Urbanístiques de Masquefa.
Article 3.

Vigència

Un cop publicat l’acord d’aprovació definitiva, aquest Pla Parcial del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2” té
vigència indefinida.
Article 4.

Definició de conceptes. Interpretació

Sempre i quan no quedin expressament definits en aquestes normes, seran d’aplicació els conceptes
continguts a la normativa urbanística del Text refós de Masquefa. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre
plànols a diferent escala, s’atindrà al que indiquin els plànols d’escala més detallada.
Article 5.

Desenvolupament del Pla Parcial

Pel desenvolupament del Pla es redactaran els projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació.
També podran redactar-se projectes d’urbanització complementaris, els quals respectaran, en tot cas, les
determinacions del Pla Parcial del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2”, del PGO de Masquefa i del Text
refós de les Normes Urbanístiques.
Article 6.

Projecte d’Urbanització

Les obres d’urbanització bàsiques es concretaran en un document separat mitjançant un projecte
d’urbanització.
El projecte d’urbanització no podrà modificar les previsions d’aquest Pla, sense perjudici de les adaptacions de
detall necessàries. Les rasants establertes es podran modificar si és per millorar l’adaptació topogràfica o
millorar el traçat de les xarxes.
Article 7.

Projecte de reparcelꞏlació

El projecte de reparcelꞏlació –modalitat de compensació bàsica- fixarà el repartiment equitatiu dels beneficis i
càrregues derivades de l’ordenació urbanística d’aquest Pla Parcial.
El projecte de reparcelꞏlació que es redacti s’haurà d’ajustar al que disposa la legislació vigent en matèria
urbanística i d’altres condicions que li siguin d’aplicació.

Article 8.

Modificacions

Les modificacions del present Pla Parcial hauran de respectar les determinacions per ordre de jerarquia
establertes al PGO de Masquefa i en el mateix Pla Parcial que aquí es desenvolupa, i s’ajustaran al que
prescriu el 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, de 22 de febrer i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat
administrativa.
No seran supòsits de modificacions, les petites variacions de la superfície de l’àmbit o de cada una de les
diferents qualificacions urbanístiques del present Pla parcial, ocasionades per ajustos de límits fruit
d’adaptacions topogràfiques o de límits físics, sempre i quan no suposin modificacions de superfície superiors
al 5%.
Tampoc serà supòsit de modificació, les petites variacions de les alineacions ocasionades per a millor
adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització, que no suposin modificacions en la superfície de les
parcelꞏles i, per tant, en l’edificabilitat de les illes, superior al 5%.
Article 9.

Documentació del Pla Parcial Urbanístic

Aquest Pla Parcial Urbanístic està integrat per la següent documentació:
1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1. Antecedents, situació i àmbit
1.2. Topografia, estat actual i usos
1.3. Situació respecte el planejament vigent
1.4. Situació respecte les infraestructures de serveis
1.5. Marc legal aplicable
1.6. Estructura de la propietat
2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. Justificació de la conveniència i oportunitat del pla parcial urbanístic
2.2. Objectius i criteris de l’actuació
2.3. Descripció de l’ordenació
2.3.1. Estructura general de l’ordenació
2.3.2. Sistema viari
2.3.3. Sistema d’espais lliures i equipaments
2.3.4. Sistema de serveis tècnics
2.3.5. Sòl d’ús privat i edificació
2.3.6. Compliment dels estàndards mínims de cessió d’espais lliures i equipaments
2.3.7. Justificació del no increment de l’aprofitament urbanístic
2.4. Xarxes de serveis
2.5. Divisió poligonal
2.6. Sistema d’actuació i administració actuant
2.7. Estudi ambiental estratègic
2.8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
3. QUADRES DE DADES
3.1. Quadre de característiques del Pla Parcial
3.2. Quadre característiques planejament vigent: Modificació Puntual “El Clot del Xarelꞏlo 2”
3.3. Quadre comparatiu Modificació Puntual “El Clot del Xarelꞏlo 2” / Pla Parcial “El Clot del Xarelꞏlo 2”
4. NORMES URBANÍSTIQUES
4.1. Disposicions generals
4.2. Règim urbanístic del sòl
4.3. Regulació de les zones i sistemes
4.4. Condicions de sostenibilitat ambiental
5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
6. PLA D’ETAPES
7. PLA PARCIAL D’INICIATIVA PRIVADA, ACOMPLIMENT Art 102 DEL TRLUC
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DOCUMENTS ANNEXES
Annex 1.
Estudi d’impacte i integració paisatgística
Annex 2.
Document ambiental estratègic
Annex 3.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Annex 4.
Informe de sostenibilitat econòmica
Annex 5.
Justificació en relació a l’abastament i al sanejament
Annex 6.
Estimació volums moviments de terres adequació parcelꞏles
Annex 7.
Pla de Restauració de zones verdes
Annex 8.
Justificació zones verdes. Pendent inferior al 20%
Annex 9.
Resum executiu
PLÀNOLS
1. Situació, emplaçament i índex (1full)
2. Topografia i àmbit (1 full)
3. Planejament vigent PGO. Classificació del sòl. (1 full)
4. Estructura de la propietat (1 full)
5. Serveis urbans existents (3 fulls)
6. Zonificació (1 full)
7. Parcelꞏlació (1 full)
8. Xarxa viària. Planta (1 full)
9. Xarxa viària. Perfils longitudinals (2 fulls)
10. Xarxa viària. Seccions tipus (1 full)
11. Xarxa de serveis
11.1. Clavegueram i aigua (1 full)
11.2. Mitja tensió i telecomunicacions (1 full)
12. Plataformes d’anivellació. Murs i talussos.
12.1. Planta (1 full)
12.2. Seccions (1 full)
13. Protecció contra incendis. Planta (1 full)
14. Obres d’urbanització externes (1 full)

El quadre de dades del Pla Parcial és:
SISTEMES

CLAU

m² sòl

%

ESPAIS LLIURES

4

39.210,00

34,09

EQUIPAMENTS

5

5.750,00

5,00

VIARI

1

820,00

0,71

PROTECCIÓ DEL
SISTEMA VIARI

6

13.545,00

11,78

225,00

0,20

59.550,00

51,78

SERVEIS TÈCNICS

3d

TOTAL SISTEMES
ZONES
INDUSTRIAL

CLAU
21a

TOTAL ZONES
PPU EL CLOT DEL XARELꞏLO 2

m² sòl

%

55.450,00

48,22

55.450,00

48,22

115.000,00

100,00

Total privat aportat
Sostre màxim
Edificabilitat bruta

edif. neta

m² sostre

0,9332

51.745,94
51.745,94

115.000,00 m² sòl
51.750,00 m²st/m²sòl
0,45 m²st/m²sòl

4.3. REGULACIÓ DE LES ZONES I SISTEMES
4.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 12. Determinacions comunes per a zones i sistemes

Article 10. Qualificació del sòl
El sòl comprès en aquest Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes.

Per tot allò que no estigui especificat en aquestes normes, s’entén que és d’aplicació el que figura a la
Modificació Puntual del PGO “El Clot del Xarelꞏlo 2” i al Text refós de les normes urbanístiques del PGO de
Masquefa.

S’entén per zona aquella part del terreny dins la qual, i ateses les previsions del present Pla Parcial, es poden
exercir els drets relatius a l’edificació.

4.3.1. SISTEMES

Els sistemes són els elements d’ús colꞏlectiu i interès general, que d’acord amb el POUM, poden ser de
titularitat pública o privada.

Article 13. Sistema viari (clau 1)

Article 11. Zones i sistemes

El sistema viari comprèn les instalꞏlacions i els espais reservats pel traçat de la xarxa viària, destinats a l’ús de
vialitat, així com les àrees d’aparcament, els quals permeten l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors
del Pla i asseguren un nivell de mobilitat adequat.

Es defineixen les següents zones:
 Clau 21a.1 - Zona industrial. Parcelꞏla única gran
Es defineixen els següents sistemes:
 Sistema viari (clau 1)
 Sistema d’espais lliures (clau 4)
 Sistema d’equipaments (clau 5)
 Sistema de protecció de sistemes general. Protecció del sistema viari (clau 6)
 Serveis tècnics (3d)

La seva definició es realitza d’acord amb els articles 301 a 305 de les Normes Urbanístiques del Text refós del
PGO de Masquefa. La titularitat dels sòls qualificats de sistema viari serà pública.
El sistema viari del Pla Parcial s’identifica amb la clau 1 i té una superfície de 820 m².
Article 14. Sistema d’espais lliures (clau 4)
El sistema d’espais lliures comprèn els espais destinats a parcs, jardins i espais lliures per l’esbarjo, el lleure i
l’esport.
La seva definició es realitza d’acord amb els articles 309 a 314 de les Normes Urbanístiques del Text refós del
PGO de Masquefa. La titularitat dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures serà pública.
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Article 15. Sistema d’equipaments (clau 5)
5. Separació de partions:
El sistema d’equipaments inclou els sòls que es destinen a usos públics, colꞏlectius o comunitaris i a dotacions
d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població.
La definició es realitza d’acord amb els articles 315 a 318 de les Normes Urbanístiques del Text refós del
PGO. La titularitat dels sòls qualificats de sistema d’equipaments serà pública.
El sistema d’equipaments del Pla Parcial s’identifica amb la clau 5 i té una superfície de 5.750 m² concentrats
en una única peça de sòl situada al sud de l’àmbit, en façana al carrer d’Alemanya.
Article 16. Sistema de protecció de sistemes generals. Protecció del sistema viari (clau 6RV)
Tenen la consideració de protecció de sistemes aquells sòls afectats per una servitud derivada de la legislació
sectorial de la infraestructura que protegeix, així com l’espai necessari per a donar coherència a l’ordenació.
La seva delimitació és la de l’espai obert que ha de constituir la reserva de sòl per a la protecció de la
infraestructura i servei.
La seva definició es realitza d’acord amb els articles 319 i 320 de les Normes Urbanístiques del Text refós del
PGO de Masquefa. La titularitat dels sòls qualificats de sistema de protecció de sistemes generals serà
pública.
El sistema de protecció de sistemes generals del Pla Parcial s’identifica amb la clau 6RV i té una superfície de
13.545 m².
Article 17. Sistema d’infraestructures de serveis tècnics (clau 3d)
El sistema d’infraestructures de serveis tècnics inclou els sòls afectats per la implantació d’un servei tècnic
d’ús colꞏlectiu.
La seva definició es realitza d’acord amb els articles 307 i 308 de les Normes Urbanístiques del Text refós del
PGO de Masquefa. La titularitat dels sòls qualificats de sistema d’infraestructures de serveis tècnics serà
pública.
El sistema d’infraestructures de serveis tècnics del Pla Parcial s’identifica amb la clau 3d i té una superfície de
225 m².
4.3.2. ZONES
Article 18. Determinacions per a la zona industrial parcelꞏla única gran (clau 21a.1)
O. Tipus edificatori:
El tipus d'ordenació serà el d'edificació aïllada.
1. Parcelꞏla:
La parcelꞏla és única i indivisible.
2. Façana:
La façana mínima és de 20 m.
3. Ocupació de parcelꞏla:
L'ocupació màxima permesa és del 60%.
4. Edificabilitat de parcelꞏla:

La separació mínima a vial i a la resta de llindars és de 10 m.
6. Volum:
El volum màxim permès és de 12 m³/m²sòl.
7. Moviments de terres:
La cota de les plataformes d’esplanació per la implantació dels edificis de la parcelꞏla es determina en la
documentació gràfica, no obstant, aquestes es podran modificar en més menys 1,50 m respecte la cota
grafiada al plànol plataformes d’anivellació. Murs i talussos.
Els murs de contenció de terres no podran sobrepassar en la part vista una alçada de 3,00 metres. Caldrà
donar a aquests murs tractament d’integració paisatgística.
Talussos. L’alçada màxima dels talussos serà com a màxim de 4 m. Per desnivells superiors s’hauran de
situar bermes d’1,5 m d’amplada entre talussos, on es disposarà plantació d’arbres. El pendent màxim dels
talussos serà 3H:2V
La restauració dels talussos es realitzarà d’acord amb el fixat pel Pla de Restauració de les zones verdes
inclòs en l’Annex 7 del present Pla Parcial.
8. Alçada màxima:
L'alçada màxima permesa és de 14 metres, presa sobre la cota terreny modificat fins a sota de l'element
estructural de formació de coberta. L'alçada màxima inclosa l'estructura i acabats en l'arrencada de
coberta serà de 16 metres.
Es permet que en el 50% de la superfície edificable l'alçada sigui de 16 m sempre que sigui necessari per
raons topogràfiques o a causa dels elements tècnics associats a la producció.
En la part corresponent a despatxos i oficines es permet un número de plantes corresponent a planta baixa
més tres, aquests espais no podran ocupar més del 11% de la superfície del sòl.
9. Edificacions auxiliars:
Es permeten edificacions auxiliars en les franges lliures, configurats com a porxos, amb 3 dels seus 4
laterals oberts, aquests es destinaran exclusivament a ús d'aparcament. L'alçada màxima permesa
d'aquestes edificacions serà de 3 metres, no computaran en l'ocupació màxima.
10. Soterranis:
Es permet una planta de soterrani, l'ocupació de la qual concordi amb la projecció de planta baixa.
11. Tanques i acabats exteriors:
Les condicions d'edificació exteriors de les naus dels polígons s'homogeneïtzaran atenent als següents
paràmetres:





Les façanes de vidre no poden superar el 50% de la superfície de façana en les naus.
Les paletes de colors a emprar seran de les games de colors terrossos, beix o verds olives
d’acord amb l’entorn colindant.
Es recomana preveure tractaments de naturalització en façanes cegues per trencar la continuïtat
d’aquests elements antròpics.
La tanca de la parcelꞏla podrà fer-se amb material opac o massís fins a una alçada màxima d’1 m,
podent completar-se amb material calat, reixa, filat, etc. i/o vegetació d’arbust, fins arribar a una
alçada de 2 m.
(En el cas que el carrer tingui pendent es dividirà la tanca de manera que aquesta no superi en
cap cas l’alçada de 2,20 m).

L'edificabilitat màxima permesa per parcelꞏla és de 0,9332 m²st/m²sòl.
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12. Aparcaments
Caldrà preveure una plaça d’aparcament en superfície per cada 700 m² de superfície construïda
destinada a ús productius i magatzem i una plaça per cada 100 m² de superfície útil destinada a oficines i
laboratoris. Es preveurà que part d’aquestes places (2 per parcelꞏla) pugui tenir accés a recàrrega de
cotxes elèctrics.

Aquestes activitats estaran subjectes a la legislació vigent en matèria d’ordenació dels equipaments
comercials i al Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials vigent, i/o d’altres legislacions
concurrents.

Caldrà preveure una plaça de bicicleta en superfície per a cada 5.000 m² de superfície construïda.

Les activitats que s'estableixin al sector seran sotmeses al règim previst per la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

13. Usos
Els usos admesos són:
A.

B.

Activitats incloses en I'Annex I.1 de la Llei 20/2009.

Article 19. Gestió, desenvolupament i execució del Pla Parcial Urbanístic

Només s’admetran les següents activitats:
 Grup 10, nº 1

a) Sistema d’actuació i administració actuant

Activitats incloses en I'Annex I.2A de la Llei 20/2009.
No s’admeten.

C.

Activitats incloses en I'Annex I.2B de la Llei 20/2009.
No s’admeten.

D.

Activitats incloses en I'Annex I.3 de la Llei 20/2009.
No s’admeten.

E.

Activitats incloses en I'Annex II de la Llei 20/2009.
Només s’admetran les següents activitats:
 Grup 1, nº 1, 6, 7, 12
 Grup 3, nº 3c, 17
 Grup 4, nº 2, 5, 6, 7, 19
 Grup 5, nº 6, 9, 10, 12b, 14, 15, 17a, 17b
 Grup 1, nº 1, 6, 7, 12
 Grup 7, totes les activitats admeses
 Grup 10, totes les activitats admeses
 Grup 12, nº 2, 3, 4, 9, 10, 18a, 19a, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 42, 44a, 47

F.

Activitats incloses en I'Annex III de la Llei 20/2009.
S’admetran totes amb les següents excepcions:
 Grup 6, nº 3
 Grup 11, no se n’admetrà cap amb l’excepció de nº 5, 6 i 7
 Grup 12, nº 56, 57

G.

4.4. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC

Activitats incloses en I'Annex IV de la Llei 20/2009.
S’admetran totes amb l’excepció de les activitats de naturalesa sexual.

Els usos prohibits són:
Habitatge, a excepció d'una per a cada indústria, per al personal vinculat a la mateixa, en les indústries
amb edificació aïllada.
No s'autoritzaran implantacions comercials, subjectes a llicència comercial en els sectors industrials,
excepte: si estan directament relacionades amb el desenvolupament de l'activitat industrial pròpia del
sector, o bé, es tracta d'establiments comercials dedicats a la venda d'automòbils i d'altres vehicles, de
maquinària, materials de la construcció i articles de sanejament, d'articles de ferreteria i jardineria,
activitats de venda de mobles, activitat de venda d'articles esportius i activitat de venda d'articles
informàtics.

El Pla Parcial es desenvoluparà pel sistema de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica per
reparcelꞏlació voluntària o junta de compensació.
Es determina com a Administració actuant l’Ajuntament de Masquefa.
b) Cessions de sòls i de les obres d’urbanització destinades a sistemes urbanístics
1. El lliurament i recepció de les obres d’urbanització es farà d’acord amb el que estableix l’article 169 del
RLU.
2. La cessió dels terrenys qualificats de sistemes, i la del 15 % de l’aprofitament urbanístic del Pla Parcial,
es farà efectiva a favor de l’Ajuntament de Masquefa, mitjançant el corresponent projecte de
reparcelꞏlació.
c) Desenvolupament del Pla Parcial
Per al desenvolupament del Pla Parcial s’hauran de redactar els corresponents projectes d’urbanització i
reparcelꞏlació, els quals respectaran en tot cas, les determinacions fixades al present Pla Parcial, així com
al PGO de Masquefa.
d) Projecte d’urbanització
El projecte d’urbanització no podrà modificar les previsions del planejament general, ni de la Modificació
Puntual del PGO a l’àmbit del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2” ni del present Pla Parcial, sense perjudici que
s’efectuïn les adaptacions de detall necessàries. Les rasants establertes es podran modificar si és per
millorar l’adaptació a la topografia o millorar el traçat de les xarxes.
El projecte d’urbanització haurà de concretar la ubicació de les places d’aparcament per a bicicletes:



Equipament ...................... 12 places
Zones verdes .................... 8 places

El projecte d’urbanització haurà de preveure com a càrregues externes:






La rotonda a la carretera BV-2249 a la cruïlla amb el carrer Alemanya.
La rotonda situada al carrer d’Alemanya per l’accés a la nova zona industrial.
Accessos viaris des del carrer d’Alemanya a la parcelꞏla privada i a l’equipament públic.
Urbanització de la nova zona verda en sòl urbà
Marquesina a l’altre costat de la BV-2249 i obres per garantir un pas de vianants segur pels usuaris
del transport públic.
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4.5. CONDICIONS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I QUALITAT PAISATGÍSTICA
Article 20. Integració paisatgística de la urbanització i l’edificació



Promoure l’ús d’energies renovables.



Renovació i millora de la xarxa d’enllumenat públic d’acord amb el Reglament d’eficiència
energètica.



Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació.

Els projectes derivats d’edificació i urbanització de la parcelꞏla hauran d’incorporar un estudi d’impacte i
integració paisatgística.



La xarxa d’enllumenat públic dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels valors
d’ilꞏluminació per a les zones E3 d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005.

L’estudi d’impacte i integració paisatgística definirà l’adaptació topogràfica als terrenys actuals i els
tractaments específics d’integració paisatgística en tots aquells elements antròpics de transició entre les
edificacions i la vialitat, i l’espai no urbanitzat, la implantació de pantalles de vegetació i tindrà especial
consideració en la restauració dels talussos que es generin.



Elaboració d’un pla d’actuació per fomentar la mobilitat més sostenible.



Aplicació de la legislació sectorial vigent en matèria de contaminació lluminosa (Reial Decret
1980/2008 de 14 de novembre)



Aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

Es garantirà la integració paisatgística de la urbanització i l’edificació amb l’adopció de les següents mesures:


El projecte d’urbanització haurà d’adaptar-se en la mesura possible al terreny natural minimitzant els
moviments de terres i evitant l’ocupació amb els talussos de les zones d’espais lliures i/o sòl no
urbanitzable, que en tot cas hauran de ser restaurats amb les seves comunitats naturals d’acord
amb el Pla de Restauració de zones verdes incorporat en el present Pla Parcial.



Els projectes d’edificació hauran de presentar amb la llicència d’obres un topogràfic detallat i un
estudi volumètric.



Els excedents de terres que es puguin generar en els moviments terres, no poden afectar els
terrenys destinats a sistema urbanístic d’espais lliures públics del sector, essent preferible el seu
destí a emplaçaments degradats o mancats de valors ambientals.





Els espais lliures del sector, per la seva posició i els usos del sòl, han de mantenir el seu estat actual
i s’ha d’evitar el seu enjardinament per tal de garantir la seva funcionalitat des del punt de vista de la
protecció de la biodiversitat. Les actuacions i restauracions dels espais lliures degradats o que
puguin resultar afectats per les obres, s’hauran de realitzar amb espècies autòctones pròpies de la
comunitats naturals existents i d’acord amb les determinacions del Pla de Restauració de les zones
verdes inclòs en l’Annex 7 del present Pla Parcial.
En les zones d’aprofitament privat, les actuacions sobre la parcelꞏla que es situïn fora del gàlib
màxim edificatori fixat en cada cas, hauran de minimitzar la impermeabilització del sòl.

Article 21. Mesures sobre restauració de talussos
La restauració dels talussos es realitzarà amb la recuperació de comunitats pròpies de les pinedes
mediterrànies d’acord amb el fixat pel Pla de Restauració de les zones verdes inclòs en l’Annex 7 del present
Pla Parcial:

1. Objectius de qualitat acústica
Fora dels límits de la parcelꞏla, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, d’acord amb
la qualificació del sòl de l’entorn (C2) i els usos que s’hi desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica,
segons la legislació vigent (Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos) són els que
es mostren a la taula següent:
Zona de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d'immissió LAr en dB(A)
Matí (7-21h)
vespre (21-23h)

Nit (23-7h)

-

-

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

47

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial

57

47

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents

65

55

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús
industrial

65

55

(C1) Usos recreatius i d'espectacles

68

58

70

60

-

-

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d'interès natural i altres

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)



Formació dels talussos en parcelꞏla privada tenen un pendent 3H:2V amb una alçada màxima
continua del talussos de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els diferents
trams.



Aportació de terra vegetal al llarg de tota la superfície de zones verdes a restaurar com a espais de
pinedes amb un gruix mínim de 20 cm.



Hidrosembra.

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial



Plantació d’espècies arbòries. Es preveu la plantació de pi blanc i pi pinyer.



Plantació d’espècies arbustives. Es preveu la plantació d’espècies arbustives pròpies de les
comunitats existents de les brolles i màquies mediterrànies que acompanyen les pinedes.

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d'infraestructures de transport o altres equipaments públics

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

2. Regulacions referides a la contaminació lluminosa

Article 22. Medi atmosfèric
S’optimitzarà l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les edificacions garantint la reducció de la
seva contribució al canvi climàtic. A aquests efectes s’adoptaran les següents mesures:
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En tota instalꞏlació d’enllumenat exterior (incloent retolació), seran d’aplicació totes aquelles directrius relatives
a la prevenció de la contaminació lluminosa que apareixen al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels valors
d’ilꞏluminació per a les zones E3 d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 3 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001.

1. Gestió de residus
La gestió dels residus s’efectuarà d’acord amb la legislació vigent.
S’implantarà l’equipament i els sistemes de disseny adients per a la reutilització i la recollida selectiva dels
residus. Es promourà en els edificis la previsió d’espais i instalꞏlacions que facilitin la recollida selectiva dels
residus. A aquests efectes s’adoptaran les següents mesures:


La redacció del Projecte d’Urbanització preveurà els espais necessaris per la implantació dels
sistemes de recollida.



S’adoptaran mesures encaminades a una eficient gestió dels mateixos, sempre sota els principis
bàsics i generals de consum mínim i reciclatge màxim.



Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Article 23. Cicle de l’aigua
1. Estalvi d’aigua
Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua caldrà que els projectes de nous edificis i
construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua, en concret caldrà que compleixin l’Ordenança tipus sobre
estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.

2. Tipus de materials i minimització de residus de la construcció


Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats
o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids procedents
d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o el tot-u provinent de
la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments.



Donades les característiques de l’activitat industrial existent, de producció de materials ceràmics, és
igualment recomanable la utilització per a les obres d’urbanització i edificació, la utilització d’aquests
materials propis, com a producte local.



Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat
(plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari urbà
(bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements
delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.



Durant la fase d’obra, cal que es solꞏliciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als fabricants
o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest distintiu acredita la
correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-lo en els nous elements.



Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions
gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels
ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for the
Endorsement of Forest Certification).



En l’edificació s’hauran de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els
quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen el
cicle de vida de producció del material.



Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives haurà de
considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el següent:

Es fomentarà l’estalvi d’aigua en la urbanització i l’edificació i es preservarà i millorarà la qualitat dels recursos
hídrics mitjançant l’adopció de les següents mesures:


Creació d’una xarxa de clavegueram separativa, amb la xarxa de residuals connectada a EDAR.



Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació.



El sistema de reg haurà de ser per degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i,
si es creu adient, regulat en funció del grau d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).



Caldrà considerar que l’aigua emprada per al sistema de reg en espai verd privat i espai verd de
parcelꞏla pública serà, prioritàriament, aigua pluvial emmagatzemada (provinent de la recollida de
teulades i cobertes no transitables) i, en el seu defecte, aigües freàtiques. Quan no sigui possible el
subministrament d’aigua pluvial o freàtica, en darrer terme, s’emprarà aigua provinent de la xarxa
municipal.

2. Infiltració




En el tractament de l’espai lliure de les parcelꞏles públiques i privades, s’han d’establir mesures
tècniques per minimitzar els riscos d’inundació, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el
sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).
Les edificacions de parcelꞏles públiques o privades amb espai verd incorporat, preferiblement
hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i de les cobertes no transitables i, si és el cas,
hauran de preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb les dimensions necessàries per als
usos als que es destinaria l’aigua (regs i rentats).

3. Contaminació de les aigües
Per tal de reduir convenientment la contaminació generada pels episodis de pluja, les xarxes d’aigües pluvials
hauran d’incorporar les obres i instalꞏlacions que permetin retenir i evacuar adequadament les primeres aigües
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els
episodis esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures
necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el
domini públic hidràulic ni a tercers.
Article 24. Residus
El projectes derivats hauran de preveure l’adaptació del Pla de Gestió de Terres d’acord amb les rasants finals
definides, mantenint el criteri d’obtenir una compensació dels volums de terres. En cas de produir-se
excedents caldrà determinar els llocs d’abocament i la gestió d’aquests excedents.



-

Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva
colꞏlocació.

-

Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper.

-

Considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior.

-

Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir
d’explotacions controlades, convenientment legalitzades.

-

Potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de gestió
sostenible.

Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es
preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la
producció y gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de reflectir la
previsió de la generació de residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la
seva correcta gestió (d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora
de les obres, dels residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara
àrids provinents del matxuqueig de runa o de residu petri).
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Préstecs i excedents de materials. Les terres excedents restants i els sòls inadequats s’han de
gestionar a través d’un abocador controlat. Els indrets idonis per disposar el material excedent ha
d’ésser en zones on l’abocament produeixi una mínima afectació ecològica i paisatgística.



Els aplecs de materials sobrants no superaran els 3,5 m d’alçada.



Els peus de talussos dels marges d’aplecs i abocadors mantindran una distància mínima de 5m amb
els torrents i les zones amb comunitats vegetals naturals.



Els pendents dels talussos d’abassegaments i abocadors seguiran la relació 2H:1V o com a màxim
3H:2V.



La morfologia final d’aplecs i abocadors s’haurà de reperfilar adaptant-los a la morfologia original del
terreny a les formes topogràfiques de l’entorn (feixes, camps, etc.).



En el cas d’aplecs de terra vegetal, un cop reperfilats es subsolaran i fressaran per restituir les
condicions estructurals del sòl.



En el cas d’abocadors que tinguin un ús final agrícola, després del reperfilat, caldrà estendre una
capa de 0,5 – 1m de gruix de terra vegetal tractada (sobre la zona plana i els talussos de l’aplec) i
fressar la superfície, per tal de restituir l’antic conreu.



S’hidrosembraran els talussos dels abocadors per tal d’evitar els processos erosius.



Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de moviments de
terres i explanacions de la vialitat, així com en camins i accessos d’obra.

Article 28. Determinació existència restes arqueològiques i paleontològiques



Neteja de camions a la sortida de l’obra.

Per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques actualment no
conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes
aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que comportin actuacions al subsol. Aquestes
s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic.



Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV.



Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees d’instalꞏlacions auxiliars
i aparcaments de maquinària. Les àrees impermeabilitzades hauran de comptar amb sistemes de
recollida i tractament d’aigües dels equipaments d’obra. En aquest cas es podran aprofitar les
superfícies existents ja impermeabilitzades.



Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment habilitades o tallers
autoritzats.



L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà a terme en àrees
impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de trencament dels envasos.



Segregació de les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva recuperació o
tractament posterior. En aquest sentit cal prendre com a mesures generals:
– Separació i classificació dels residus generats.

Article 25. Biodiversitat
S’estableix un sistema d’espais lliures que preservin la diversitat de valors naturals i paisatgístics i facilitin la
transició entre les zones urbanes i les zones forestals.
La restauració dels espais lliures i talussos de parcelꞏla privada s’haurà de realitzar d’acord amb l’Annex 7. Pla
de Restauració de zones verdes, preveient la recuperació de les comunitats naturals de pinedes
mediterrànies, zones d’espais oberts, manteniment de zones de vinya, i creació d’una nova bassa temporal.
Article 26. Prevenció d’incendis
El Projecte d’Urbanització haurà de garantir l’execució de les franges de protecció d’acord amb la Llei 5/2003,
de 22 d’abril, i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals. En les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Article 27. Riscos geològics
Els projectes derivats hauran d’incorporar la realització d’estudis geològics i geotècnics de detall per analitzar
l’estabilitat dels terrenys.

Article 29. Sostenibilitat en l’execució de les obres d’urbanització i d’edificació
Les obres d’urbanització i edificació derivades del present planejament hauran d’adoptar les següents mesures
per garantir una correcta execució de les mateixes, d’acord amb els principis de sostenibilitat i preservació de
la diversitat i els valors naturals:




S'evitaran les excavacions i els moviments de terres en les proximitats dels torrents de la zona del
Clot d'en Xarelꞏlo i el Clot dels Plàtans, i assegurar un tractament respectuós aigües avall, tot
evitant els abocaments de terres i aportant l'aigua pluvial recollida als respectius àmbits per
minimitzar l'alteració del cicle hídric.
Es definirà un pla de camins d'obra que reflecteixi tots els accessos necessaris per l'execució de
l'obra abans que aquesta s'efectuï, en cas de ser necessari. Com a criteri general es procurarà
evitar l'obertura de nous camins.



Es situarà el parc de maquinària i els abassegaments de material, les instalꞏlacions
provisionals d'obra i les plantes d'aglomerat asfàltic en zones de mínim risc de contaminació, i
especialment apartats dels torrents .



Decapatge i abassegament de la terra vegetal. En els àmbits de les obres a desenvolupar es
realitzarà de forma preventiva un decapatge i abassegament de la terra vegetal, que pugui ser
emprada posteriorment en el condicionament i enjardinament de zones verdes i àrees de parcelꞏles
no ocupades per l’edificació.



Ubicació dels abassegament de terra vegetal, de terres d’excavació o sòls inadequats fora de zones
sensibles ambientalment.



Els aplecs de terra vegetal no superaran els 3 m d’alçada.

–

Control estricte de la generació de residus.

–

Creació de zones específiques per l’emmagatzematge de residus en condicions òptimes.

–

Gestió de residus per empreses especialitzades amb un seguiment estricte del control
documental procedent.

–

Emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats.
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5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Vv
Vvalor repercussió sòl privat = --------- - Vc
1,4

5.1. COST DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
El cost de les obres d’urbanització del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2” s’avalua estimativament:
PREVISIÓ DESPESES
ESPAIS LLIURES
ESPAIS LLIURES / SERVEIS TÈCNICS
VIALITAT
IMPLANTACIÓ ESCOMESES SERVEIS URBANS
I DESVIAMENT DELS SERVEIS AFECTATS
MESURES PROTECCIÓ I MILLORA MEDI
AMBIENT

MEDICIÓ
39.210,00 m² sòl
225,00 m² sòl
820,00 m² sòl

COST UNITARI
5,00 €/m² sòl
25,00 €/m² sòl
200,00 €/m² sòl

51.746,00 m² st

25,00 €/m² st

CARREGUES EXTERNES:
 Rotonda carretera BV-2249 amb C/ Alemanya
 Rotonda C/ Alemanya accés nou sector
 Vialitat externa al sector (accessos,...)
TOTAL OBRES D’URBANITZACIÓ
Altres despeses 8% obres urbanització
TOTAL DESPESES SECTOR

1 u
1 u
1 u
300,00 m²

€
196.050,00
5.625,00
164.000,00
1.293.650,00

150.000,00 €/u

150.000,00

225.000,00 €/u
225.000,00 €/u
100,00 €/m²

225.000,00
225.000,00
30.000,00
2.289.325,00
183.146,00
2.472.471,00

Essent:


Vv 0,85 = Valor venda del 85% de l’aprofitament urbanístic
Vv 0,85 = 55.450 x 0,85 x 92,16 = 4.343.731 €



Vc = Despeses urbanització sector
Vc = 2.472.471 €
4.343.731
V repercussió = ------------------ - 2.472.471 = 630.194 €
1,4

Per tant, la conclusió és que el PPU és viable atès que el valor residual del sòl, un cop urbanitzat és positiu.

5.2 REPERCUSSIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ
Les obres d’urbanització del present Pla Parcial hauran de ser costejades pels propietaris dels terrenys
afectats, o per la Junta de Compensació, si s’escau. Aquestes repercussions dels costos d’urbanització són
assumibles en una situació raonable del mercat immobiliari.
La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sòl privat edificable és la següent:
2.472.471 €
----------------------------------------------------------- = 52,46 €/m² sòl
55.450 m² sòl edificable industrial x 0,85%
La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre industrial és la següent:
2.472.471 €
-------------------------------------------------------- = 56,21 €/m² sostre
51.746 m² st industrial x 0,85%

5.3 VIABILITAT ECONÒMICA
Es justifica la viabilitat econòmica de la intervenció urbanística atenent als seus ingressos i despeses possibles
per m2 de sòl privat.
El preu de venda de solars industrials s’ha obtingut d’un estudi de mercat resultant el preu mig de 92,16 €/m²
sòl (s’adjunta l’estudi de mercat com un apèndix del present apartat). Les despeses d’urbanització a
considerar són 52,46 €/m2sòl. Per aplicació de la fórmula del valor residual estàtic s’obté:
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MOSTRES DE MERCAT

APÈNDIX A L’ANNEX 5. ESTUDI DE MERCAT

Mostra 1

VALOR DE MERCAT SÒL INDUSTRIAL data febrer 2019
Referències de mercat
Nº
Font
Ref. d'informació
Zona
1 habitaclia.com
Piera
2 habitaclia.com
El Bruc
3 habitaclia.com
Igualada
4 habitaclia.com Santa Margarida de Montbui
5 habitaclia.com
Capellades
6 habitaclia.com
Masquefa
Preu mig unitari de mercat

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

Preu Unitari
€/m² sòl
49
100
62
90
72
180
92,16
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Mostra 2

Mostra 3
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Mostra 4

Mostra 5
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Mostra 6

19

6. PLA D’ETAPES

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”. MASQUEFA

6. PLA D’ETAPES
El Pla Parcial es constitueix en un únic àmbit d’actuació, a efectes de la seva execució.
Pel desenvolupament d’aquest Pla Parcial es redactarà el corresponent projecte d’urbanització, els projectes
de les obres externes i de reparcelꞏlació si s’escau, que respectaran, en tot cas, les determinacions d’aquest
Pla Parcial, del Planejament vigent al municipi de Masquefa i de la legislació urbanística aplicable.
En virtut d’allò que es disposa en l’apartat e) de l’article 65.2 i de l’article 72 del vigent text refós de la Llei
d’urbanisme, les obres d’urbanització bàsiques es concretaran en un document separat mitjançant un projecte
d’urbanització.
El projecte d’urbanització tindrà per a la seva aprovació definitiva davant l’administració actuant el termini de
24 mesos, a comptar des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial.
El projecte de reparcelꞏlació tindrà un termini màxim de 2 anys per a la seva aprovació definitiva, a comptar
des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització.
L’execució de les obres d’urbanització definides com a càrregues del sector, tindrà un termini màxim per al seu
inici de 2 anys a comptar des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva dels Projectes d’Urbanització i/o
Reparcelꞏlació.
La programació continguda en aquest article és orientativa i es podrà adaptar, de forma justificada, a les
necessitats reals de la demanda, seguint els tràmits previstos legalment.
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7. PLA PARCIAL D’INICIATIVA PRIVADA, ACOMPLIMENT Art 102 DEL TRLUC
El present apartat conté la documentació específica referida a l’article 102 del DL 1/2010, modificat per la Llei
3/2012, en allò que estableix en quant a la documentació, compromisos i garanties a que fan referència, per
tractar-se d’un Pla urbanístic derivat d’iniciativa privada.
7.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL AFECTAT
Els terrenys compresos dins el Pla Parcial del sector “El Clot del Xarelꞏlo 2” tenen els següents propietaris i
superfícies:
Nº
finca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Els propietaris del sector adquireixen el compromís de:
a) Urbanitzar, com a obra externa, la vialitat que dona façana a la parcelꞏla i a l’equipament del PPU “El
Clot del Xarelꞏlo 2”, la rotonda amb la BV-2249 i la nova franja de zona verda definida en la Modificació
Puntual del PGO a l’àmbit “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
b) Executar les obres d’urbanització descrites en el present document fins a dotar el sector dels serveis i
urbanització suficients, perquè n’assegurin els requisits per a fer edificable la parcelꞏla resultant,
d’acord amb els criteris establerts als esmentats textos legals.
c) Garantir l’execució de les obres d’urbanització anteriorment esmentades, mitjançant l’aportació d’aval
equivalent al 12% del pressupost d’execució material de les obres d’urbanització.

Referència cadastral

Superfície m²

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

24.195
27.228
487
5.182
10.069
7.530
370
1.224
205
14.844
19.604
249
2.782
987
44
115.000

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

L’estructura de la propietat del sòl queda reflectida al plànol 4. Estructura de la propietat.

d) Cedir gratuïtament els sòls destinats a sistemes locals i generals, lliures de càrregues, gravàmens,
llogaters i ocupants, degudament urbanitzats.
e) Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el 15% de l’aprofitament
urbanístic del sector, que es concretarà en el Projecte de Reparcelꞏlació.

Masquefa, juliol de 2020
L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan i Filbà

Els promotors del Pla Parcial són els mateixos propietaris del sòl.

7.2. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ
Els mitjans econòmics que justifiquen l’operació són els recursos propis dels promotors, que assumiran la
iniciativa de redactar i executar els projectes d’equidistribució i urbanització previstos, fins l’acabament de tot el
procés d’execució urbanística.
La repercussió dels costos de desenvolupament del sector és assumible en una situació raonable del mercat
immobiliari.

7.3. COMPROMISOS QUE S’ADQUIREIXEN I GARANTIES DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
CONCRETES
Els propietaris, directament o a través de la Junta de Compensació que es constitueixi, es comprometen a
realitzar les actuacions legals pròpies de l’equidistribució urbanística, és a dir, a la reparcelꞏlació dels terrenys
mitjançant la modalitat de compensació bàsica.
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ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA PARCIAL
“EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
MEMÒRIA
1. DADES BÀSIQUES
-

Títol complert:

Pla Parcial “Clot del Xarelꞏlo 2”.
-

Síntesi de l’actuació:

L’objectiu principal es desenvolupar un sector de sòl urbanitzat en òptimes condicions per afavorir la
implantació d’edificacions per usos industrials i logístics, i possibilitar l’ampliació de l’establiment existent al
nord-oest de l’àmbit.
A més a més, permet l’obtenció de sòl públic per la creació de noves dotacions.
-

Redactor del Pla Parcial:

EIPO, S.L.
-

Redactor de l’EIIP:

EIPO, S.L.
-

Base legal:



-

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

Àmbit de l’actuació:

Els terrenys objecte del Pla Parcial es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa al costat del
complex logístic ALDI, i ocupen una superfície total de 115.000 m².

Figura 1. Situació

-

Superfície transformada:

Els terrenys objecte del Pla Parcial ocupen una superfície total de 115.000 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Limiten al sud amb la carretera BV2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no
urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys mantenen una coberta principalment agrícola amb zones de vinyes i cultius herbacis de secà,
zones ermes fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola i claps forestals de pinedes de pi blanc i alzines.
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Figura 2. Àmbit del Pla Parcial sobre ortofotomapa.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

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

2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL

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

2.1.1. Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
-

PLANEJAMENT SECTORIAL

Títol:

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

2.2.

Classificació:

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

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

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Títol:

El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5 de
novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del municipi de
Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de
març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Actualment està en tràmit la modificació puntual “El Clot del Xarelꞏlo 2” quines determinacions venen
definides al nou redactat de l’article 527 de les Normes Urbanístiques:
-

Classificació:

Els terrenys objecte del Pla Parcial estan classificats de sòl urbanitzable.
-

Articulat:

Article 527. Definició i condicions del SUD El Clot del Xarelꞏlo. Es defineixen els objectius, àmbit, les
superfícies i paràmetres bàsics així com les condicions d’ordenació, la gestió i altres condicions per al
desenvolupament del sector.
2.4.
-

CATÀLEGS DEL PAISATGE
Títol:

Catàleg de paisatge de les comarques Centrals. Aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016.
Figura 3. Classificació del sòl PTCC. Plànol O.5. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia.

-

Articulat:

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


Article 2.10. Defineix el sòl de protecció preventiva com:

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

-

Classificació:

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

Descripció:

La unitat la defineix el riu que dóna nom a la vall, així com una sèrie de serres més o menys alineades que
es presenten en direcció nord-est a sud-oest i per entre les quals el riu Anoia i els seus afluents busquen el
seu camí. Vora el riu s’instalꞏlen els nuclis de població més densos i també la zona de la indústria paperera,
i més enllà altres nuclis de població amb presència de grups d’urbanitzacions dibuixant un paisatge on
l’antropització hi és ben palesa.
El conjunt de la unitat té un caràcter més aviat antròpic encara que els elements naturals hi tenen una
presència considerable. A la zona nord-oest, a la denominada vall de Carme, on aquest afluent dóna nom
també al nucli de població, es manté una activitat tradicional de tipus agrari i prop d’Orpí on hi ha una major
altitud i un predomini del bosc, destaquen les zones amb més pendent i recobertes de pinedes.
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Figura 4. Font: Catàleg de Paisatge de les comarques centrals.
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3. EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL
3.1. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE
L’àmbit territorial de l’actuació s’emmarca en les serralades prelitorals drenades per la conca del riu Anoia,
que tanquen pel nord la plana penedesenca.
L’entorn de les valls d’Anoia es caracteritza per una elevada presència i caràcter antròpic que predomina la
part baixa de les serralades, ja en les zones de transició cap a la plana i al voltant del propi riu Anoia, zona
on es concentra un ric patrimoni i activitat industrial. La proliferació i el creixement de les urbanitzacions
extensives en aquest àmbit han contribuït a la antropització d’aquest espai.
En la part alta de la unitat, el relleu conformat per valls estretes i serres ha dificultat la colonització antròpica
de forma que es manté amb un caràcter més rural i natural, on l’activitat rural de petits masos dispersos pel
territori, s’insereix en la gran matriu forestal que recobreix aquestes serres.

Figura 5. Relleu en l’entorn del Pla Parcial.

-

Els elements naturals

Els elements naturals de l’entorn són igualment diferenciats entre els elements de la plana caracteritzats per
els camps de conreu, zones ermes i prats secs i els vessants i marges de torrents amb una densa coberta
forestal, on les pinedes de pi blanc dominants es barregen amb fragments d’alzinars, pi pinyers i roure
martinenc.

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

En la plana, els conreus de secà situats al voltant dels nuclis i en les zones de valls i parts baixes dels
vessant estan dominats per els cereals de secà, les vinyes, les oliveres i els avellaners, al marge dels quals
creixen nitròfiles i ruderalitzades. En les zones on aquests cultius són abandonats els llistonars de
(Brachypodium retusum), colonitzen l’espai i donen pas a la formació de prats i pastures seques que agafen
un caire naturalitzat.

3.2. COMPONENTS DEL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL:
-

El Relleu

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

L’ocupació antròpica

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

Foto 3. Paisatge agrícola dominant al voltant de Masquefa amb urbanitzacions disperses pel territori.

I finalment el teixit industrial, que manté una representació més elevada al voltant de les riberes del riu
Anoia lligat a les indústries tèxtils i papereres. En la zona de Masquefa, les activitats industrials tradicionals
lligades s’han vist acompanyades en les darreres dècades per el desenvolupament de polígons industrials
que acullen tota mena d’activitats.

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

Figura 6. La presència de zones residencials i sectors industrials es barreja amb la trama agro-forestal.

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

La dinàmica del paisatge actual també ha patit una evolució diferencial entre els sectors de la plana al
voltant dels nuclis i els sectors muntanyencs de les serres.
6

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

En la plana agrícola, el creixement de la població a partir dels anys 80 i 90 i la millora de les comunicacions i
el transport va donar lloc al desenvolupament de grans urbanitzacions i creixement de nuclis urbans que van
anar ocupant l’espai agrícola i les taques forestals que s’alternaven amb aquestes.
Per contra, en el sector muntanyenc, l’abandonament progressiu de les zones de cultius en vessants poc
rendibles ha donat lloc a un desenvolupament progressiu de la vegetació que ha assolit un grau de
recobriment molt elevat en determinades zones.

Figura 8. El nucli de Masquefa s’ha desenvolupat a partir del nucli històric i ha aparegut el creixement de sectors residencials i s’inicien
sectors industrials. Font: ICC. Ortofoto 1983

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

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

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

Figura 9. Sectors residencials i industrials ja consolidats al llarg del territori, s’ha inicial la urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo.
Font: ICC. Ortofoto 2009.
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3.4. VALORS DEL PAISATGE
Els paisatges de les Valls d’Anoia atresoren importants valors:
-

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

Valors estètics:
-

Entre els valors estètics cal destacar l’ondulació intensa del territori, un element que dona força atractiu a la
unitat, atès que arriba a emmascarar visualment moltes de les grans infraestructures i dels creixements
urbans poc integrats amb el territori.

Identitaris:

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

Montserrat, situat al nord-est de l’àmbit, és el gran referent visual de la zona que actua com a fons escènic
dels paisatges locals.
A nivell de més detalls entre els valors estètics de la zona hi destaquen els valors dels mosaics agrícoles i
forestals, amb un cromatisme apagat per les característiques de la vegetació i els conreus de secà.
-

Valors productius:

Aquests es concentren en les zones baixes del relleu. D’una banda els valors productius de l’agricultura
amb el cereal, l’olivera i les vinyes que formen part de la D.O, Penedès, com a principals exponents al
voltant d’aquest entorn de Masquefa, i de l’altre el teixit industrial de la indústria paperera en la vall del riu
Anoia al voltant de Capellades.
-

Històrics:

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

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

-

Naturals i ecològics:

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

Principals punts d’observació:

4.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT

Zona oest:

4.1.1.

A l’oest del Pla Parcial es situa el sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo que serà el principal punt
d’observació del nou sector. A l’oest del Clot del Xarelꞏlo es situa el turó del Gurugú (296 m) que separa els
sector industrial de la zona residencial de Can Quiseró. Aquest turó, com les pròpies instalꞏlacions actuals
del Clot del Xarelꞏlo fan d’apantallament visual de forma que el nou sector no serà visible des dels sectors
residencials situats a l’oest.

Estructura del lloc

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

Visibilitat de l’emplaçament

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

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

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

Figura 10. Visibilitat de l’àmbit del Pla Parcial

L’àmbit del Pla Parcial, es troba en una zona agrícola en la banda sudest del municipi de Masquefa. Els
terrenys es situen en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les cotes 271 del marge de la
carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent de Ca l’Esteve, de forma
que queda en una posició relativament enclotada respecte els punts culminants del relleu, restringint la
visibilitat de l’àmbit en sentit sud i oest.
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La visibilitat d’aquesta zona es realitzarà doncs de forma dispersa a través de la xarxa agrícola i amb
presència de claps i rengles de vegetació forestal que en difuminen la visió.

Foto 7. Vista en direcció nord des del camí de la serra. Les actuals instalꞏlacions del sector Clot del Xarelꞏlo apantallen la visió dels
terrenys de l’àmbit del Pla Parcial.
Foto 9. Vista en direcció est des de l’àmbit del Pla Parcial. La trama agroforestal s’estén en aquesta direcció sense uns punts definits
d’observació.

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

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

Zona est:
A l’est de l’àmbit del Pla Parcial s’estén una zona de relleu suau àmpliament dominat per la trama
agroforestal, força continua i amb absència d’infraestructures, o nuclis de població destacables de forma
que no apareixen uns punts concrets d’observació.

Foto 10. Vista en direcció l’àmbit del Pla Parcial des de les instalꞏlacions d’Affinity.

Des d’una posició més llunyana el nucli urbà de Masquefa també mantindrà una visió del nou sector. Les
parts del nucli orientades a sud com el sector industrial de La Pedrosa o el barri del Serralet en tindran una
visió llunyana apantallada per les pròpies edificacions i instalꞏlacions del nucli urbà.
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Sistema viari
L’accés a les zones i sistemes del sector es preveuen des d’aquest carrer. Concretament es realitzaran dos
accessos a la única parcelꞏla privada -un per cada una de les dues plataformes en les que s’organitza
aquesta gran parcelꞏla- i un per l’equipament públic.
En el desenvolupament del sector es preveuen dues obres externes a l’àmbit per millorar la xarxa viària:


La formació d’una rotonda al mateix carrer d’Alemanya, des de la que s’inicia un vial per accedir a
les activitats existents situades en sòl no urbanitzable i també a una de els plataformes de la gran
parcelꞏla. La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 30 m.



La formació d’una rotonda a la cruïlla de la carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya per facilitar
la maniobrabilitat dels vehicles i millorar la seguretat de la circulació.

Sistema d’espais lliures
Els espais lliures previstos s’han situat en tres peces de sòl. La més gran, rodeja la parcelꞏla privada i inclou
els terrenys situats al nord del sector per on discorre un torrent; també s’estén pels límits est i sud.
Les altres dues peces es situen a l’extrem nord de l’àmbit i estan separades entre elles per una reserva de
protecció viària.
Sistema de Serveis Tècnics
Foto 11. Vista en direcció nord des de l’àmbit del Pla Parcial. A l’altra banda del torrent s’observen les instalꞏlacions d’Affinity, i en
posició llunyana sobre el fons escènic de Montserrat part del nucli de Masquefa.

4.1.3.

Alternatives d’ubicació

La Modificació Puntual del PGO de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2” va considerar en el seu procés
d’avaluació ambiental tres alternatives d’ubicació, el resultat del qual és la ubicació considerada a nivell del
presenta Pla Parcial.

L’ordenació preveu una peça de serveis tècnis per a la ubicació del EDAR pròpia del sector en un espai al
nord de la parcelꞏla d’aprofitament privat i llindant amb el vial d’accés des del carrer Alemanya.
Sistema d’equipaments
L’ordenació preveu ubicar la peça d’equipaments en una peça situada al sud del sector, en façana al carrer
d’Alemanya i que llinda al nord i al sud amb el sistema d’espais verds i a l’oest amb la reserva de protecció
viària.
Sòl d’ús privat i edificació

4.2. PROGRAMA I REQUISITS DEL PLA PARCIAL
4.2.1.

Es preveu un tipus de zonificació privada adient als usos previstos i als requeriments de l’edificació.

Finalitat i justificació del Pla Parcial

La justificació del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2” es determina,
principalment, per raons de funcionalitat urbanística i racionalitat, en concret:
1. Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de creixement i desenvolupament de l’establiment
existent al sector “El Clot del Xarelꞏlo 1”. Les necessitats d’ampliació de l’establiment existent a mig
termini són aproximadament d’uns 40.000 m² de sostre.



Zona industrial 21a.1

Es defineix una única parcelꞏla que es configura en dues plataformes -per tal d’adaptar-se a la topografia del
terreny-, on es disposaran les noves edificacions.
Com ja s’ha esmentat, la parcelꞏla resultant del sector es destinarà a l’ampliació de les instalꞏlacions de
l’establiment existent al polígon “El Clot del Xarelꞏlo 1”.

2. Adequar i ordenar els accessos a les activitats autoritzades en el sòl no urbanitzable.
3. El Pla defineix un model d’implantació que garanteix un desenvolupament urbanístic sostenible, que
permet compatibilitzar les necessitats de creixement econòmic, industrial i d’infraestructures amb la
preservació del medi natural.
4.2.2.

Components del Pla Parcial

El Pla Parcial preveu la següent ordenació

4.3. VISIÓ INTEGRAL DEL PLA PARCIAL
4.3.1.

Inserció del Pla Parcial i visió global de l’ordenació

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



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



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



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



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



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

Figura 12.-.Zonificació del Pla Parcial.

4.3.3.

Valoració global dels canvis induïts per la Modificació Puntual

El Pla Parcial suposa una transformació significativa dels usos en l’àmbit, que són minimitzats en base a les
següents premisses bàsiques:


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



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



Adaptació topogràfica. Tot i les dimensions de la parcelꞏla el Pla Parcial defineix les condicions
d’implantació topogràfica de les plataformes de les noves edificacions per tal de obtenir una
compensació dels volums de terres i evitar la aparició de grans paraments de murs i/o talussos.
Igualment el Pla Parcial defineix la tipologia de murs i talussos a realitzar en parcelꞏla privada
establint limitacions d’alçades continues de talussos inferiors als 4m i mur a peu de talús d’una
alçada vista no superior als 3m.



Aprofitament i adaptació d’infraestructures existents. L’ordenació preveu l’aprofitament de la vialitat
existent d’accés al sector adjacent del Clot del Xarelꞏlo per a l’accés al nou sector, minimitzant les
necessitats de nova vialitat. Aprofitant la presència d’aquestes infraestructures es realitzen
actuacions de millora i adaptació d’aquestes. D’una banda es preveu la formació d’una nova

Figura 11.- Implantació de l’ordenació sobre ortofotomapa.

4.3.2.

Alternatives d’ordenació

Les alternatives d’ordenació han estat considerades en el procés de tramitació ambiental de la Modificació
Puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”, que han permès seleccionar des del punt de vista
ambiental i paisatgístic l’alternativa més favorable.
El present Pla Parcial desenvolupa l’alternativa seleccionada a nivell de la MP, mantenint la proposta
d’ordenació prevista i definint les condicions d’implantació topogràfica de la parcelꞏla.
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rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i la carretera BV-2249, que permeti millorar
l’accessibilitat de tot el sector en condicions de seguretat. D’altra banda es preveu també la
formació d’una segona rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i el camí d’accés a les
activitats existents en sòl no urbanitzable de forma que amb la nova rotonda definida per l’accés al
sector el Clot del Xarelꞏlo 2, també es millora el camí d’accés a les activitats existents situades en
sòl no urbanitzable.


Restauració de zones verdes i talussos de parcelꞏla privada. El Pla incorpora un Annex 7. Pla de
Restauració de zones verdes, que incorpora la plena restauració tant dels espais definits a nivell
del Pla com a espais lliures, com del talussos d’anivellament situats en parcelꞏla privada. La
restauració d’aquests espais permet d’una banda recuperar les comunitats naturals afectades, tant
de pinedes mediterrànies, com zones obertes de pastura i un nou punt d’aigua, com facilitar la
integració paisatgística del nucli industrial en el mosaic aagroforestal que l’envolta.

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

Figura 14.-.Implantació de la nova activitat industrial del Pla Parcial vista des del carrer Alemanya en direcció Nord, amb el fons escènic
de Montserrat.



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

Figura 13.-.Vista aèria emplaçament del Pla Parcial. Estat Actual.



Estètics. Aquest paisatge agroforestal es caracteritza per uns relleus ondulats i un mosaic agrícola
i forestal, amb un cromatisme apagat. El Pla Parcial aprofita aquest ondulat dels territori ubicant-se
en una zona enclotada que manté una visibilitat moderada i en facilita la integració paisatgística.
Aquesta posició enclotada del sector permet igualment minimitzar l’alteració del fons escènic de
Montserrat tret característic d’aquest àmbit.
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Figura 15.-.Vista aèria emplaçament del Pla Parcial. Proposta implantació creant un pol industrial i logístic compacte.



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



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

El Pla preveu el manteniment de part dels conreus de vinya existents en zona verda i la
possibilitat d’establir-ne de nous.
Ocultació de
l’activitat

Contextualització de la nova activitat aprofitant la presència d’activitats adjacents de les mateixes
característiques.

El Pla Parcial fixa normativament les condicions d’implantació topogràfica de les
plataformes de les noves edificacions per tal de obtenir una compensació dels volums de
terres i evitar la aparició de grans paraments de murs i/o talussos.

Ocultació per la selecció d’un àmbit amb visibilitat moderada i allunyada dels principals punts d’observació.
Naturalització, definint unes franges perimetrals de zones verdes on es pugui mantenir la vegetació natural
existent tant de les zones forestals, com de les zones existents de conreus de vinya. La Modificació Puntual
preveu la restauració complerta dels talussos generats en l’interior de les parcelꞏles privades recuperant en
aquests espais comunitats naturals de pinedes mediterrànies.

S’ha seleccionat un àmbit de visibilitat moderada que es manté allunyat dels nuclis de
població

Adaptació
topogràfica

El Pla Parcial fixa normativament una alçada màxima continua del talussos de 4 m amb
bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els diferents trams. Els talussos generats
seran estables de forma natural tendint preferentment a pendents de 3H:2V o inferiors.
El Pla Parcial defineix normativament la tipologia de murs a peu de talús d’una alçada vista
no superior als 3m.

5.2. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Criteris
d’integració
paisatgística
Minimitzar la
dispersió
d’activitats en el
territori

Utilització
d’infraestructures
existents

El Pla Parcial integra en l’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades evitant les afeccions sobre
les comunitats naturals de les àrees qualificades com a espais lliures.

Mesures d’integració paisatgística.

Ubicació de la nova activitat en un entorn d’activitats industrials i logístiques ja existents
del propi terme de Masquefa i del terme veí de Sant Llorenç d’Hortons.

El Pla Parcial incorpora un Pla de Restauració de zones verdes on es preveu la
restauració i millora dels hàbitats naturals recuperant un mosaic d’hàbitats amb zones de
pinedes mediterrànies, zones d’espais oberts amb conreus herbacis i de vinya, zones de
pastures i zones de ribera amb la recuperació d’una bassa temporal d’amfibis.

El Pla Parcial preveu l’aprofitament de la vialitat existent del sector adjacent del Clot del
Xarelꞏlo per a l’accessibilitat al nou sector, evitant així la creació de noves infraestructures
d’accés.
El Pla si que incorpora com a càrrega externa la formació d’una rotonda d’enllaç del carrer
Alemanya amb la carretera BV-2249, que permeti millorar l’accessibilitat a ambdós sectors.
Preservar els espais naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve qualificats com a hàbitats
d’interès comunitari.
Creació de nova bassa d’amfibis al voltant del torrent innominat en les zones verdes del
nord de l’àmbit del Pla Parcial

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

Preservació
d’elements
naturals

Figura 17.-. Planta de Restauració de zones verdes i talussos de parcelꞏla privada

Figura 16.-. Creació bassa temporal d’amfibis
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El Pla Parcial preveu la restauració plena dels talussos resultants en parcelꞏla privada amb
vegetació natural pròpia de les comunitats de pinedes mediterrànies, d’acord amb l’annex
7 Pla de Restauració de zones verdes.

alçada màxima d’1 m, podent completar-se amb material calat, reixa, filat, etc.
i/o vegetació d’arbust, fins arribar a una alçada de 2 m.

Figura 18.-. Restauració de talussos en parcelꞏla privada

Integració
paisatgística de
la edificació

El Pla Parcial estableix normativament les condicions d’integració paisatgística de
l’edificació en el terreny en base als següents criteris:

Alçada.
- L'alçada màxima permesa per l’edificació és de 14 metres, presa sobre la cota
terreny modificat fins a sota de l'element estructural de formació de
coberta. L'alçada màxima inclosa l'estructura i acabats en l'arrencada de
coberta serà de 16 metres.
- Es permet que en el 50% de la superfície edificable l'alçada sigui de 16 m
sempre que sigui necessari per raons topogràfiques o a causa dels elements
tècnics associats a la producció.

Adaptació topogràfica.
- Es fixa la cota d’implantació de la parcelꞏla. Aquesta es podrà modificar en més
menys 1,50 metres respecte la cota grafiada al plànols de plataformes de
l’anivellació.
- Murs. No es permetran murs de contenció en l'interior de parcelꞏla que
sobrepassin els 3,00 metres d’alçada vista.
- Talussos (àmbit). L’espai dels talussos generats per la creació de les noves
plataformes es circumscriurà al propi àmbit de la parcelꞏla privades evitant les
afeccions sobre les comunitats naturals de les àrees qualificades com a espais
lliures.
- Talussos (definició). Es fixa una alçada màxima continua del talussos de 4 m
amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els diferents trams. Els
talussos generats seran estables de forma natural tendint preferentment a
pendents de 3H:2V o inferiors
- Talussos (restauració). Els talussos de parcelꞏla privada es restauraran amb
tractaments de vegetació natural pròpia de les pinedes mediterrànies d’acord
amb els criteris de l’Annex 7. Pla de Restauració de zones verdes.

Ocupació màxima de la parcelꞏla, L'ocupació màxima permesa és del 60%.

Separació mínimes. La separació mínima a vial és de 10 m, a altres partions és de
10 metres.

Tanques i acabats exteriors.
- Les façanes de vidre no poden superar el 50% de la superfície de façana en
les naus.
- Les paletes de colors a emprar seran de les games de colors terrossos, beix o
verds olives d’acord amb l’entorn colindant.
- Es recomana preveure tractaments de naturalització en façanes cegues per
trencar la continuïtat d’aquests elements antròpics.
- La tanca de la parcelꞏla podrà fer-se amb material opac o massís fins a una
16
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6. CONCLUSIONS
L’actuació es situa en el municipi de Masquefa en un entorn caracteritzat per un gran mosaic agrícola que
ocupa les zones planeres aprofitant els suaus relleus de la zona, vertebrat per una xarxa d’espais forestals
que ressegueixen la xarxa hidrogràfica formada per barrancs i torrents de relleu abrupte, on les pinedes
dominants es barregen amb comunitats d’alzinars i rouredes més fragmentades i localitzades en aquelles
fondalades més abruptes. En les darreres dècades del segle passat i principis d’aquest, el creixement
demogràfic i econòmic ha donat lloc a l’augment del nombre d’elements antròpics, com el creixement del
nucli urbà de Masquefa i l’aparició d’àrees residencials i industrials segregades del nucli que han ocupat
terrenys de la plana agrícola.
El Pla Parcial desenvolupa un nou sector industrial i logístic adjacent al sector ja existent del Clot del
Xarelꞏlo per tal de permetre l’ampliació de les activitats ja existents i/o la implantació de noves activitats.
Tot i la transformació significativa que suposa la implantació d’una activitat industrial en terrenys
principalment agrícoles, l’àmbit del Pla Parcial s’ha centrat en un vessant de visibilitat moderada allunyada
dels nuclis habitats i principals punts d’observació, i envoltada d’altres activitats industrials ja existents del
sector Clot del Xarelꞏlo i el sector de Torrentfondo en el terme municipal veí, creant així un gran pol
d’activitat industrial a cavall dels dos termes i envoltada de la trama agrícola.
L’ordenació preveu l’accés a l’àmbit del Pla Parcial a partir de la xarxa viària existent, tot aprofitant per
realitzar actuacions complementàries que en millorin l’accessibilitat global de la zona.
L’ordenació preveu la preservació de l’entorn natural del torrent de Ca l’Esteve i l’establiment d’una franja
perimetral d’espais lliures on es preservarà la vegetació natural existent que facilita la transició entre el nou
sector industrial i els espais agrícoles i forestals.
El Pla Parcial incorpora un Pla de Restauració de zones verdes per la recuperació d’un mosaic d’hàbitats
naturals amb zones de pinedes mediterrànies, zones d’espais oberts amb pastures, conreus herbacis i de
vinya, i zones de vegetació de ribera amb la creació d’una bassa temporal d’amfibis.
El Pla parcial defineix les condicions d’implantació i integració de les parcelꞏles i edificacions d’aprofitament
privat, incorporant la restauració de talussos en parcelꞏla privada dins el Pla de Restauració per la
recuperació de les comunitats de pinedes mediterrànies.

Masquefa, agost de 2020

L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan Filbà

L’Enginyer de Forests

Xavi Sotomayor Serrano
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MEMÒRIA
1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS
L’actual polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo es va delimitar arran de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de la zona del Clot del Xarelꞏlo-can Quiseró, la qual fou objecte d’avaluació ambiental. El
procediment ambiental va finalitzar mitjançant la resolució de la directora dels Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona, de 4 de febrer de 2008, per la qual es va atorgar la conformitat a la seva
memòria ambiental. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar-la definitivament en sessió
de 30 d’abril de 2008.
Actualment, els terrenys del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo”, s’han desenvolupat, i a hores d’ara està
consolidat en la seva totalitat. En aquests terrenys s’han ubicat els serveis centrals de l’empresa ALDI.
Enguany s’està tramitant la Modificació Puntual del PGO de Masquefa a l’àmbit “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Aquesta modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per a dur a terme l’ampliació del Centre
Logístic ALDI i poder mantenir així la funcionalitat del complex.
La Modificació puntual del PGO de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”, ha estat sotmesa al procediment
d’avaluació ambiental.
1.2. ÀMBIT DEL PLA PARCIAL
Els terrenys objecte del Pla Parcial ocupen una superfície total de 115.000 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Limiten al sud amb la carretera BV2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no
urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.

Figura 1. Situació de l’àmbit del Pla Parcial.

1.3. OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC
L’objecte de l’estudi és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el desenvolupament de la
Modificació Puntual, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Text refós de la
Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost de 2010) i el seu Reglament. L’estudi doncs pretén incorporar la
variable ambiental, per tal d’analitzar els possibles efectes i incloure en la planificació les mesures necessàries
per a un correcte desenvolupament.
El present Document Ambiental Estratègic del Pla Parcial recull les determinacions de la Modificació puntual
del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2” i la seva documentació ambiental.
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2. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
2.1. MEDI FÍSIC
2.1.1.

Clima

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

Qualitat de l’aire

Aplicant la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l’aire i fent ús de les eines subministrades per la Direcció
General e Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, s’avalua la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2013 - 2017) de
la zona esmentada, obtenint la valoració següent:
-

A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel
diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el
plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent.

-

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.

-

Respecte als nivells d’ozó troposfèric, no s’ha superat ni el llindar d’informació horari a la població,
ni el llindar d’alerta, ni el valor objectiu per a la protecció de la salut humana.

-

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions
i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells compleixen els objectius de
qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.

El municipi de Masquefa no forma part de cap de els zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Ordenació lumínica

Els terrenys del Pla Parcial es troben qualificats com a zona de protecció alta (E2) d’acord amb el Mapa de la
protecció especial envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució TES/1536/2018. De
29 de juny.

Ordenació acústica

El municipi de Masqueda disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat en data de 12 de juny de 2019.
L’àmbit de l’actuació es situa adjacent al polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo classificat com a zona C2 Àrees
amb predomini de sòl industrial.

2.1.3.

Geologia

Geològicament, el municipi de Masquefa està situat en el marge septentrional de la conca neògena del VallèsPenedès. Els materials litològics del subsòl del terme municipal són principalment materials tous, argiles i llims
poc consistents i fàcilment erosionables.
En l’àmbit de la modificació puntual d’acord al Mapa Geològic de Catalunya les unitats geològiques presents
són:
-

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

-

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

Atmosfera

Segons les zones de delimitació de Qualitat de l’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya, el municipi de
Masquefa pertany a la zona 3 Penedès-Garraf delimitada a partir de les condicions de dispersió de
contaminants atmosfèrics. Aquesta àrea presenta nuclis urbans de grandària mitjana i els municipis que poden
presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona. La zona 3 compleix les condicions
de dispersió afectades bàsicament per brises i uns nivells mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit
urbà i de les d’activitats domèstiques. El municipi està catalogat d’acord amb les activitats industrials
potencialment contaminants (segons el grup del CAPCA) com a grup C, que agrupa instalꞏlacions de neteja en
sec, destilꞏleries d’alcohol i fabricació d’aiguardents, serratge de fusta, envasat d’aerosols, etc. Els
contaminants més comuns són l’ozó, bàsicament en període primavera-estiu, les partícules en suspensió i el
diòxid de nitrogen.

b)

c)

Patrimoni geològic
L’àmbit del Pla Parcial no afecta espais de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya.
Al Nord-oest del municipi de Masquefa es localitzen els espais d’interès geològic de la Successió Miocena dels
Hostalets de Pierola (codi 332) inclosos en l’inventari com a geozona.
Riscos geològics
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), va elaborar un “Estudi per a la Identificació de Riscos
Geològics a Masquefa” d’abril 2014, que recull un anàlisi de perillositat on es defineix l’Àrea de Can Quiseró –
Clot del Xarelꞏlo que inclou l’àmbit del present Pla Parcial.
L’estudi identifica en l’entorn del torrent de Ca l’Esteve (àrea O identificada en el plànol 6, de la figura 1.
Adjunta), una zona amb perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant i en recomana la
realització d’estudis previs a les noves actuacions per tal d’analitzar l’estabilitat del terreny.
L’estudi identifica igualment la presència de terraplens de certa entitat que poden afectar aquesta estabilitat.
Pel que fa als esfondraments i els fluxos torrencials la perillositat del sector es considera molt baixa o
negligible.
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Figura 3. Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua. En lila definides les zones probables d’inundabilitat.
L’ACA en el seu informe respecte l’Avanç de Pla de la MP de 2 de febrer de 2019, recull conforme aquests
terrenys es situen a la capçalera d’un torrent innominat definit com a privat, on no és d’esperar que presenti
problemes d’inundabilitat.
D’acord amb l’Estudi d’inundabilitat de les lleres existents en l’àmbit de la MP, es pot afirmar que el
desenvolupament del Pla Parcial “El Clot del Xarelꞏlo 2” compleix amb la compatibilitat d’usos prevista a la
directriu de preservació front el risc d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme, donat que es
contemplen les actuacions necessàries per a la protecció en front als riscos d’inundació a l’àmbit del sòl urbà
inclòs a l’àmbit, tal com estipula l’article 6.5 de l’esmentat reglament.
Figura 2. Mapa d’identificació de riscos de l’Àrea Can Quiseró – Clot del Xarelꞏlo. L’àmbit O s’identifica com a
perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant . Font: “Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a
Masquefa”. Abril 2014.
2.1.4.

Hidrologia

Hidrologia superficial
Els terrenys del Pla Parcial es troben en cotes superiors de la divisòria entre dos torrents que vessen les
aigües cap al riu Anoia a través de la Rierusa.

2.2. MEDI BIÒTIC
2.2.1.

Vegetació

L’entorn de les serralades prelitorals es correspon amb els dominis de l’alzinar litoral típic (Quercetum ilicis
galloprovinciale pistacietosum), com a màxim exponent de la vegetació potencial, acompanyat dels boscos de
ribera (Populetalia albae) en els marges de rius i rieres. No obstant, la major part de les masses forestals
existents corresponen a pinedes secundàries de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolla
mediterrània heliòfila i garrigues d’alzinar.

Així, la part central i nord de l’àmbit pertany a la conca del Torrent de Ca l’Esteve que voreja el límit nord de
l’àmbit. Dins de l’àmbit de la modificació puntual apareix un petit torrentó lateral innominat que drena les
aigües de l’anomenat Clot dels Plàtans i que travessa el sector direcció sud-nord fins a abocar les aigües en el
torrent de Ca l’Esteve.
L’extrem sud de l’àmbit vessa les seves aigües cap al Torrent Fondo que circula en paralꞏlel a la carretera BV2249.
L’àmbit del Pla Parcial no es localitza en cap zona d’aqüífers protegits segons el Decret 328/1988, d’11
d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb
diversos aqüífers de Catalunya (DOGC núm. 1074, de 28.11.88).
El municipi de Masquefa no s’inclou dins els municipis declarats zona vulnerable per contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
Inundabilitat
Els treballs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de Planificació de l’Espai Fluvial defineix el torrent
innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve i el torrent Fondo com a zones probables d’inundabilitat.
Foto 1.- Àmbit del Pla Parcial. Zones ermes i amb recents moviments de terres en primer terme i camps de vinyes en
segon terme.
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Actualment la major part dels terrenys de l’àmbit del Pla Parcial es troben ocupats per cultius de vinyes, amb
àrees importants de zones ermes corresponents a les antigues àrees d’activitats extractives i/o zones on s’han
realitzat moviments de terres.

El torrent innominat està fortament alterat per l’activitat agrícola tradicional, que n’ha confinat la llera a cordó
de vegetació amb zones de canyars i bardissa amb exemplars d’àlbers (Populus alba), Pi blanc (P.
halepensis), alzina (Q. ilex) i roure martinenc (Quercus humilis).

En zones de talussos amb forts pendents apareixen alguns petits claps de pinedes de pi blanc (P. halepensis) i
zones de ginestars (Spartium junceum) que recolonitzen aquests talussos.

Foto 4.- Vegetació existent del torrent innominat

Foto 2.- Clap de pineda en l’àmbit del Pla Parcial i ginestes que recolonitzen els talussos.
a) Hàbitats naturals
Al voltant del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit apareixen un cordó important de vegetació forestal amb
predominança de les pinedes però amb exemplars o claps dispersos de l’alzinar que ressegueixen els marges
i vessants del torrent.

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


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



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

En l’entorn de l’àmbit, destacar la recent urbanització dels terrenys adjacents del Clot del Xarelꞏlo, que tot i
mantenir-se classificats com a zona de vinyes amb claps de pineda actualment es troben plenament
transformats en una zona d’activitat industrial que es correspondria amb l’hàbitat 86a.
b) Hàbitats d’Interès comunitari de l’annex I Directiva 92/43, d’hàbitats
D’acord amb la consulta realitzada a la base cartogràfica del Departament de Territori i Sostenibilitat, es
constata en l’àmbit del Pla Parcial els següents hàbitats comunitaris:


Foto 3.- Barreja de pinedes i alzinars que ressegueixen els marges del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit.

9340. Alzinars i carrascars. Es situen en el tram final del torrent innominat i resseguint el torrent de Ca
l’Esteve i altres torrents laterals. L’àmbit de la MP s’ha ajustat per excloure del seu àmbit els espais
catalogats amb aquest hàbitat. D’acord amb les comprovacions realitzades del reconeixement de
camp, i tal com recull l’informe de l’Avanç de Pla emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central
del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) el 19 de desembre de 2018, aquests espais al
voltant del torrent de Ca l’Esteve i la zona de la desembocadura del torrent innominat es corresponen
més aviat amb zones de pinedes mediterrànies (codi 9540).
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En l’àmbit del Pla Parcial es localitza una petita bassa artificial formada per un clot del terreny que podria ser
emprada en la reproducció de la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau corredor (B. calamita).
L’informe emès pel Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), amb data de 31 de
gener de 2019, constata que la salamandra necessita per a la seva reproducció basses estables d’una certa
fondària, que no es corresponen amb les característiques de la bassa existent en l’àmbit del PP.
Aquests espais antics agrícoles de secà, envoltats de marges amb murs de pedra, bardisses i matollars si que
mantenen poblaments significatius de rèptils principalment de sargantana ibèrica (Podarcis hispanica),
llangardaix ocelꞏlat (Lacerta lepida) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).
Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com les caderneres
(Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el gafarró (Serinus serinus), els rossinyols (Luscinia
megarhynchos subsp. megarhynchos), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala), el cargolet (Troglodytes
troglodytes), el pinsà comú (Fringilla coelebs) o la mallerenga carbonera (Parus major) lligats als ambients
agrícoles i zones de brolles amb taques forestals que també acullen poblacions cada cop més reduïdes de
gallinàcies com la perdiu (Alectoris rufa) i la guatlla (Coturnix coturnix) i la presència de rapinyaires que
aprofiten aquests espais oberts com zones de caça i alimentació com els aligots (Buteo buteo), l’àliga
marcenca (Circaetus gallicus), el xoriguer (Falco tinnunculus) o el propi falcó pelegrí Falco peregrinus).
El municipi de Masquefa s’inclou dins d’un àrea d’interès faunístic i florístic donada la presència de dues zones
de campeig (codis BP-7 i BL-5) de l’àliga cuabarrada (Hiearaaetus fasciatus), que inclouen l’àmbit del PP.
L’àliga cuabarrada es troba inclosa en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades en la categoria de
vulnerable i de l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus
silvestres. D’acord amb l’informe del CRARC l’espai de l’àmbit es correspon amb la perifèria llunyana de les
parelles nidificants de Piera i de Gelida.
Associats a la presència de les edificacions agrícoles i els nuclis habitats apareixen també poblaments
importants d’espècies de caràcter antropòfil com les orenetes comuns (Hirundo rustica) i els pardals comuns
(Passer domesticus), les tórtores comuns i turques (Streptopelia turtur subsp. turtur, S. decaocto subsp.
decaocto), els estornells (Sturnus vulgaris) o les garses (Pica pica).

Figura 4. Hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de l’àmbit del Pla Parcial


9540. Pinedes mediterrànies. L’àmbit del Pla Parcial inclou una zona central per sobre de la capçalera
del torrent innominat catalogada com a zona de pinedes mediterrànies. Es traca d’una superfície de
6.760 m² que s’estenen envers la zona sector Clot del Xarelꞏlo ja urbanitzada.
c) Arbres monumentals

L’àmbit del Pla Parcial no inclou arbres monumentals inventariats.
d) Forests d’utilitat pública
L’àmbit del Pla Parcial no inclou Forests d’Utilitat Pública.
2.2.2.

Fauna

La fauna d’aquest espai es composa d’espècies associades als camps i els espais oberts i esclarissats oferts,
que aprofiten les zones de marges i de matollars propers per acomplir els seus cicles vitals.

En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de micromamífers com els
ratolins casolans (Mus musculus), o de camp (Apodemus sylvaticus). Les bases disponibles del DTS també
mostren en aquest àmbit la presència del ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat
petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), incloses ambdues en el Catàleg espanyol d’espècies
amenaçades.
El nombre de predadors es redueix a l’omnipresent guineu (Vulpes vulpes), amb presència de genetes
(Genetta genetta) i rarament teixons (Meles meles).
Finalment, com a grans ungulats poden aparèixer exemplars de senglars (Sus scrofa) que aprofiten el
recobriment de matollars i pinedes.
2.2.3.

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

Es recullen en aquest apartat les dades aportades per el DTS a través de les seves bases disponibles en
aquest àmbit i els informes tant de l’OTAAAB com els Serveis Territorials de la Catalunya Central emesos en
relació a la Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”.
Tot i la manca de cursos permanents d’aigua, la presència d’alguns amfibis com els gripaus comuns (Bufo
bufo) i corredors (Epidalea calamita) ve lligada a les basses temporals que es formen en els períodes de
pluges primaverals; així com, a la presència de basses de reg que serveixen com a punt de reunió en el
període reproductiu, basses que poden acollir igualment la presència de reinetes (Hyla meridionalis) i gripau
d’esperons (Pelobates cultripes).

Espais naturals

2.3. MEDI SOCIO-ECONÒMIC
2.3.1.

Població

El municipi de Masquefa abasta un territori de 17,12 km² amb un població de 8.514 habitants (Any 2017).
El principal sector d’activitat tradicional a la comarca és l’agricultura, basada principalment en els cultius de
vinya i altres cultius de secà, amb una part important de l’activitat econòmica dedicada a la indústria que es
reparteix en els diferents sectors industrials del municipi, en les darreres dècades l’abandonament progressiu
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El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VI, sense
superació del llindar de dany sísmic.

de l’activitat agrícola ha anat lligada al desenvolupament del sector serveis que actualment ocupa pràcticament
el 50% de l’activitat econòmica.
2.3.2.

Patrimoni Històric-Artístic i Arqueològic

L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya inclou 16 elements catalogats que no es troben inclosos
en l’àmbit de la modificació puntual. En l’entorn de recent urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo s’inclou
l’element del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya de la Masia com a obra popular de Masia Catalana dels
segles XVI-XIX amb bon estat de conservació.
Igualment Masquefa inclou 7 elements inscrits en l’inventari Arqueològic, cap dels quals es situa en l’àmbit del
Pla Parcial. A l’est de l’àmbit, ja en el terme de Sant Llorenç d’Hortons es localitzen el jaciment paleontològic
de la Padrera (Núm. Inv. 12757) i els jaciments arqueològics a prop de la Fàbrica Expert de l’època medieval
(Núm. Inv. 12505) i dels camps de Can Esteve de l’època ibèrica Núm. Inv. 12506). Aquest jaciments per les
seves característiques i informació disponible no es poden determinar el seus límits exactes.
2.3.3.

Paisatge

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

Riscs Naturals:

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

–

Riscos tecnològics:

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

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

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

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

En vermell nou
traçat
xarxa
viària

Figura 5. Categories del sòl al sistema d’espais oberts. Font: PTPCC.
L’àmbit de la modificació puntual s’inclou en el sòl de protecció preventiva i incorpora la previsió del nou traçat
per a un futur vial que ha d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249.
3.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “CLOT DEL XARELꞏLO 2”
Enguany s’està tramitant la Modificació Puntual del PGO de Masquefa a l’àmbit “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Aquesta modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per a dur a terme l’ampliació del Centre
Logístic ALDI i poder mantenir així la funcionalitat del complex.
La Modificació Puntual del P.G.O de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2” incorpora els següents objectius
ambientals jerarquitzats per ordre de prioritats.
1.- Racionalitzar el consum i ús del sòl, d’acord amb models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.
2.- Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un ús sostenible.
3.- Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el
marc d’un model territorial globalment eficient.
El PTPCC defineix diferents sistemes urbans existents a l’àmbit territorial de les comarques centrals, entre els
quals es troba el sistema dels Hostalets de Pierola-Piera-Masquefa.

4.- Minimitzar els riscos ambientals compatibilitzant-los amb el desenvolupament urbanístic.

Pel que fa als assentaments en el municipi de Masquefa es defineix una estratègia de creixement moderat,
s’estableix per aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i

5.- Reduir el canvi climàtic.
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6.- Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
7.- Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants.
8.- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instalꞏlacions
adequades per al seu tractament i dipòsit.
9.- Estructurar i situar les actuacions de forma que generin soroll ni contaminació lumínica per sobre dels
llindars establerts per la normativa aplicable.
10.- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva, amb l’objectiu de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
11.- Preservar el patrimoni preexistent.
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4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER LA REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL
4.1. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
El Pla parcial integra els objectius i criteris fixats en la Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”.
4.1.1.

Ocupació i ordenació del sòl
Objectius ambientals

Racionalitzar el consum i ús del sòl
d’acord amb models urbanístics
eficients i atenent als condicionants
ambientals existents.

Criteri ambientals
Garantir el manteniment de l’estructura
territorial, paisatgística i funcional del sòl
no urbanitzable, així com la protecció
dels espais i elements de valor singular.
Evitar les expansions innecessàries i
situar-se
sobre
espais
adequats
d’interès natural baix
Establir la zonificació i els usos del
sector
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia integrant
l’ordenació en la planificació municipal
d’usos i mobilitat.
Delimitar les zones de risc per a la
seguretat i el benestar de les persones
(zones inundables, riscos geològics,
d’alt risc d’incendis forestals, etc.) i
adoptar les mesures adequades, si
s’escau, d’acord amb els estudis que es
puguin desenvolupar al respecte.

Minimitzar els riscos ambientals
compatibilitzant-los amb el
desenvolupament urbanístic

Evitar
l’ocupació
i
transformació
d’aquells terrenys amb un elevat risc
d’erosió i/o d’esllavissades
A fi efecte de minimitzar els moviments
de terres i els processos d’erosió del sòl,
garantir la màxima adaptació a la
morfologia natural del terreny de la
urbanització i les edificacions, així com
un tractament adequat dels talussos que
es puguin generar

4.1.2.

Mesura concreta del PP

El PP incorpora en l’Annex 7 un Pla de Restauració de les zones verdes.
El PP aprofita la vialitat del sector veí per formalitzar l’accés al nou àmbit sense necessitat de crear nous carrers, tot millorant també
l’accés a d’altres activitats autoritzades en sòl no urbanitzable situades en l’entorn.
El PP incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
El PP preveu l’execució d’una nova rotonda en la BV-2249, que millori l’accessibilitat tant de l’àmbit del propi PP com al sector existent del
Clot del Xarelꞏlo.

El PP incorpora la prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi geològics i geotècnics de detall per analitzar l’estabilitat dels
terrenys.
El PP defineix normativament l’adaptació topogràfica de les rasants de la parcelꞏla, organitzant-la en dos nivells per tal de compensar els
volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt.
El PP incorpora un Pla de Gestió de Terres.
El PP defineix normativament les tipologies de talussos i murs i les característiques de restauració i integració dels mateixos.

Medi atmosfèric
Objectius ambientals

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

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

Garantir els nivells sonors permesos en
la legislació vigent

Mesura concreta del PP
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret 190/2015, especialment pel que respecte les zones E3
Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de la seva parcelꞏla, haurà de prendre les
mesures escaients per minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es desenvolupa l’activitat, apantallaments
acústics en l’espai lliure privat de la parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la
legislació.
Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà de presentar un estudi d’impacte acústic amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
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S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts al Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE),
aprovat pel Reial Decret 314/2006, així com a les seves posteriors modificacions.

Prevenció i correcció d’immissions i
de fonts contaminants.

4.1.3.

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

A més d’aplicar els criteris d’estalvi energètic considerats al CTE, caldrà valorar la millora de la sostenibilitat global dels edificis, tenint en
compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables per a obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant
les prescripcions d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat de cobrir part de la demanda de l’ACS amb
plaques solars tèrmiques.
 Millora de l’aïllament global de l’edifici, respecte les prescripcions establertes al CTE.
 Consideració de l’orientació de la façana principal de l’edifici, per a minimitzar les necessitats energètiques de climatització i
fomentar la construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW.
 Disseny òptim de les obertures de l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i addició de protectors solars (elements constructius o
tractaments als vidres), per a minimitzar les necessitats energètiques, tant per a la millora de l’eficiència de la climatització com
per minimitzar les necessitats d’ilꞏluminació artificial.

Cicle de l’aigua
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta del PP
El Pla Parcial incorpora un annex de justificació de consums d’aigua i de generació d’aigües residuals i incorpora certificats de les
administracions responsables o empresa concessionària que garanteixi la capacitat per al subministrament de la nova demanda. També
es preveu la construcció d’un EDAR pel tractament de les aigües residuals generades.

Protegir els recursos hídrics i minimitzar
el consum d’aigua derivat del
planejament
Protegir els recursos hídrics i minimitzar
el consum d’aigua derivat del
planejament
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.

El Pla parcial que inclou una reserva econòmica i d’espai com a sistema general de serveis tècnics, on s’hi ubicarà un sistema de
sanejament autònom.
Els projectes derivats hauran de garantir l’eficiència i millora dels sistemes d’abastament i consum d’aigua.
Els projectes derivats de nous edificis i construccions hauran d’incorporar sistemes d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix l’Ordenança
tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua, hauran de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les
autoritzacions d’acord a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PACA). En aquesta
justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable
El Pla Parcial preveu conduir les aigües pluvials cap el torrent innominat situat aigües avall de la nova parcelꞏla.
El Pla Parcial preveu els sistemes de tractament de les aigües pluvials i residuals i el seus abocaments al medi, tot garantint les no
afeccions a tercers.

Preservar i millorar la qualitat de l’aigua

El Pla Parcial preveu la implantació de sistemes de retenció de sòlids i hidrocarburs de les aigües de pluja, que hauran de ser colꞏlocats
previ a l’abocament al medi.
El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
El tractament de la parcelꞏla i els espais lliures privats establirà mesures tècniques per afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així
com la recollida d’aigües pluvials de cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.
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4.1.4.

Biodiversitat
Objectius ambientals

Criteris ambientals

Preservar la xarxa d’Espais Naturals i
millorar-ne la continuïtat i connectivitat.
Conservar la biodiversitat
territorial i assegurar-ne un ús
sostenible.

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

4.1.5.

Mesura concreta del PP
El PP preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve com a espai d’interès natural i eix de connectivitat tot establint una franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del torrent, com a espai de transició entre les activitats industrials i els espais de valor natural.
El PP preveu la minimització de les afeccions sobre la vegetació natural existents de les zones qualificades d’espais lliures, i en cas de resultar
afectades, la restauració complerta de les comunitats vegetals naturals de les zones verdes amb espècies autòctones.
El PP preveu la recuperació en les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes, conreus de vinya i espais oberts, així com el
punt d’aigua al voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment
dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.
El PP preveu la restauració dels talussos generats en l’àmbit de la parcelꞏla privada amb vegetació pròpia de les comunitats naturals de les
pinedes mediterrànies.
El PP incorpora en l’Annex 7 un Pla de Restauració de les zones verdes

Paisatge
Objectius ambientals

Criteri ambientals
Adaptació topogràfica

Mesura concreta del PP
El PP preveu l’adaptació topogràfica de la parcelꞏla definint dues plataformes per la implantació de les edificacions situades en diferents nivells
per tal de compensar els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt. La Normativa del PP fixa les condicions
del moviments de terres, talussos i murs
El PP preveu la formació d’una zona industrial compacta, envoltada d’altres sectors industrials ja consolidats.

Conservar i millorar la qualitat del
paisatge

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

Integració visual de l’edificació

El PP preveu una franja d’espais lliures que envolta la parcelꞏla i que permeti la integració del conjunt industrial i la transició vers els espais
agrícoles de l’entorn.
El Pla Parcial estableix normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en el terreny en base als següents criteris:

Alçada.
- L'alçada màxima permesa per l’edificació és de 14 metres, presa sobre la cota terreny modificat fins a sota de l'element estructural
de formació de coberta. L'alçada màxima inclosa l'estructura i acabats en l'arrencada de coberta serà de 16 metres.
- Es permet que en el 50% de la superfície edificable l'alçada sigui de 16 m sempre que sigui necessari per raons topogràfiques o a
causa dels elements tècnics associats a la producció.

Adaptació topogràfica.
- Es fixa la cota d’implantació de la parcelꞏla. Aquesta es podrà modificar en més menys 1,50 metres respecte la cota grafiada al
plànols de plataformes de l’anivellació.
- Murs. No es permetran murs de contenció en l'interior de parcelꞏla que sobrepassin els 3,00 metres d’alçada vista.
- Talussos (àmbit). L’espai dels talussos generats per la creació de les noves plataformes es circumscriurà al propi àmbit de la
parcelꞏla privades evitant les afeccions sobre les comunitats naturals de les àrees qualificades com a espais lliures.
- Talussos (definició). Es fixa una alçada màxima continua del talussos de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre
els diferents trams. Els talussos generats seran estables de forma natural tendint preferentment a pendents de 3H:2V o inferiors
- Talussos (restauració). Els talussos de parcelꞏla privada es restauraran amb tractaments de vegetació natural pròpia de les pinedes
mediterrànies d’acord amb els criteris de l’Annex 7. Pla de Restauració de zones verdes.

Ocupació màxima de la parcelꞏla, L'ocupació màxima permesa és del 60%.

Separació mínimes. La separació mínima a vial és de 10 m, a altres partions és de 10 metres.

Tanques i acabats exteriors.
- Les façanes de vidre no poden superar el 50% de la superfície de façana en les naus.
- Les paletes de colors a emprar seran de les games de colors terrossos, beix o verds olives d’acord amb l’entorn colindant.
- Es recomana preveure tractaments de naturalització en façanes cegues per trencar la continuïtat d’aquests elements antròpics.
- La tanca de la parcelꞏla podrà fer-se amb material opac o massís fins a una alçada màxima d’1 m, podent completar-se amb material
calat, reixa, filat, etc. i/o vegetació d’arbust, fins arribar a una alçada de 2 m.
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4.1.6.

Patrimoni cultural
Objectius ambientals

Preservar el patrimoni preexistent

4.1.7.

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

El PP preveu que per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques actualment no conegudes ni
documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes
obres i actuacions que comportin actuacions al subsòl.

Canvi climàtic
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta del PP

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

El PP preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables.

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

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

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

4.1.8.

Mesura concreta del PP

El PP incorpora en l’Annex 3 un EAMG amb les prescripcions derivades de la Modificació Puntual

Residus
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta del PP

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

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

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

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

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

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les disposicions del Decret 21/2006 pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
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4.2. JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ADOPTATS I INDICADORS AMBIENTALS
Es recull a continuació la jerarquització dels objectius ambientals adoptats en base a la seva prioritat i es fixen
els indicadors ambientals de seguiment de referència.
1.- Racionalitzar el consum i ús del sòl, d’acord amb models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.
Indicadors:
o

Superfície transformada

2.- Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un ús sostenible.
Indicadors:
o

Superfície de terrenys ocupats per hàbitats d’interès comunitari

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

Consum d’aigua previst

4.- Minimitzar els riscos ambientals compatibilitzant-los amb el desenvolupament urbanístic.
Indicadors:
o

% de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% inclosos en la proposta

5.- Reduir el canvi climàtic.
Indicadors:
o

Tones de CO2 equivalent generades

6.- Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
Indicadors:
o

Conca visual de l’àmbit de la modificació puntual

7.- Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants.
8.- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instalꞏlacions
adequades per al seu tractament i dipòsit.
9.- Estructurar i situar les actuacions de forma que generin soroll ni contaminació lumínica per sobre dels
llindars establerts per la normativa aplicable.
10.- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva, amb l’objectiu de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
11.- Preservar el patrimoni preexistent.

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”. MASQUEFA

5. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
La Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”, en el seu procés d’avaluació ambiental ha
analitzat diferents alternatives de situació i ordenació, que han permès seleccionar la millor alternativa des del
punt de vista ambiental.
El present Pla Parcial desenvolupa l’alternativa seleccionada en la Modificació Puntual del P.G.O. de
Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”.
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6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Sistema viari

6.1. PLANEJAMENT VIGENT
El marc urbanístic de referència per desenvolupar la Modificació Puntual del PGO és el vigent Pla General
d’Ordenació (PGO) de Masquefa, i el Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC).
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5 de
novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del municipi de
Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de
març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Actualment està en tràmit la modificació puntual “El Clot del Xarelꞏlo 2” quines determinacions venen definides
al nou redactat de l’article 527 de les Normes Urbanístiques.

L’accés a les zones i sistemes del sector es preveuen des del carrer Alemanya. Concretament es realitzaran
dos accessos a la única parcelꞏla privada -un per cada una de les dues plataformes en les que s’organitza
aquesta gran parcelꞏla- i un per l’equipament públic.
En el desenvolupament del sector es preveuen dues obres externes a l’àmbit per millorar la xarxa viària:
La formació d’una rotonda al mateix carrer d’Alemanya, des de la que s’inicia un vial per accedir a les activitats
existents situades en sòl no urbanitzable i també a una de les plataformes de la gran parcelꞏla. La rotonda
tindrà un diàmetre exterior de 30 m.
La formació d’una rotonda a la cruïlla de la carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya per facilitar la
maniobrabilitat dels vehicles i millorar la seguretat de la circulació.

6.2. DESCRIPCIÓ DEL PLA PARCIAL
6.2.1.

Objectius del Pla Parcial

L’objectiu principal es desenvolupar un sector de sòl urbanitzat en òptimes condicions per afavorir la
implantació d’edificacions per usos industrials i logístics, i possibilitar l’ampliació de l’establiment existent al
nord-oest de l’àmbit.
A més a més, permet l’obtenció de sòl públic per la creació de noves dotacions.
Els criteris plantejats en l’ordenació són:
1. Dur

a terme d’una manera adequada i respectuosa amb el territori la nova implantació de caire industrial logístic.

2. Preservar

les àrees ocupades per vessants i lleres i els terrenys circumdants.

3. Implantar

mesures i requeriments ambientals preventius o correctors entre altres:

-

Mesures pel condicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies
autòctones per les plantacions.

-

Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per al reg
de les zones verdes. Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el consum
d’aigua als edificis.

-

6.2.2.

Establir requeriments constructius per tal que es puguin instalꞏlar estructures d’aprofitament solar als
teulats de les edificacions.
Descripció de l’ordenació

Estructura general de l’ordenació
La vialitat del polígon industrial veí, ja consolidat, defineix l’estructura viària del nou sector, que aprofita el
mateix carrer d’Alemanya per accedir a la parcelꞏla i als sistemes d’espais públics del nou àmbit.
El torrent, la presència de terrenys amb forta pendent, així com els espais destinats a reserves de sistemes
condicionen la ubicació de les futures edificacions, que s’aniran situant en plataformes adaptades a la
topografia de l’àmbit.
L’ordenació proposada s’estructura a partir de la vialitat existent -el carrer d’Alemanya- a l’oest del qual es van
configurant unes plataformes on es disposaran les futures edificacions i els sistemes d’equipaments i zones
verdes.

Sistema d’espais lliures i d’equipaments
Els espais lliures previstos s’han situat en tres peces de sòl. La més gran, rodeja la parcelꞏla privada i inclou
els terrenys situats al nord del sector per on discorre un torrent; també s’estén pels límits est i sud.
Les altres dues peces es situen a l’extrem nord de l’àmbit i estan separades entre elles per una reserva de
protecció viària.
L’ordenació proposada preveu ubicar la peça d’equipaments en una peça situada al sud del sector, en façana
al carrer d’Alemanya i que llinda al nord i al sud amb el sistema d’espais verds i a l’oest amb la reserva de
protecció viària.
Al sud del sector es configura una gran superfície destinada a sistema d’espais públics.
Sòl d’ús privat i edificació
Es preveu un tipus de zonificació privada adient als usos previstos i als requeriments de l’edificació.


Zona industrial 21a.1

Es defineix una única parcelꞏla que es configura en dues plataformes -per tal d’adaptar-se a la topografia del
terreny-, on es disposaran les noves edificacions.
Com ja s’ha esmentat, la parcelꞏla resultant del sector es destinarà a l’ampliació de les instalꞏlacions de
l’establiment existent al polígon “El Clot del Xarelꞏlo 1”.
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE ELS
DIFERENTS ASPECTES AMBIENTALS

7.3. CICLE DE L’AIGUA
a) Fase de construcció

7.1. TERRITORI
a) Fase de construcció
Tot i que l’ordenació prevista es recolza en la vialitat existent, l’estat actual dels terrenys amb poblament
natural de camps agrícoles naturalitzats i petites zones forestals, fan que la transformació d’usos i els
moviments de terres necessaris per la urbanització i edificació del sector, suposaran un dels principals efectes
del desenvolupament del sector. Les obres pròpies d’urbanització suposen una transformació moderada per el
baix requeriment de nous vials que es recolzen en la vialitat veïna. Les posteriors obres d’edificació de la
parcelꞏla privada si tenen un major efecte de transformació dels usos donades les característiques de la
parcelꞏla mitjana i gran i la topografia existent.
b) Fase de funcionament
El sector s’integrarà en la zona industrial del sud del municipi conjuntament amb els sectors ja existents del
Clot del Xarelꞏlo i del Torrent fondo del municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, formant un pol compacte de sòl
industrial.

El desenvolupament del sector suposarà la modificació del torrent innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve
que es situa parcialment en l’àrea on s’ubicarà la nova parcelꞏla industrial. Les aigües de les plataformes es
conduiran al punt baix de la parcelꞏla i convenientment tractades, s’abocaran al torrent.
La bassa artificial existent desapareixerà per l’ocupació de la nova parcelꞏla, essent substituïda per una nova
bassa temporal que es construirà en la zona verda de la part inferior del sector.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles actuacions que puguin afectar
indirectament les aigües a través de:
 Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).
 Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instalꞏlacions i maquinària.
 Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i instalꞏlacions
(hidrocarburs, olis, etc.).
 Contaminació per vessaments de materials transportats.
b) Fase de funcionament

La creació de la nova rotonda d’accés des de la BV-2249 millorarà les condicions d’accessibilitat tant del nou
sector com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.

El nou sector disposarà de xarxes separatives, que tractaran convenientment les aigües abans del seu
abocament al medi, que disposen de capacitat per a les demandes del sector.

c) Indicadors ambientals

c) Indicadors ambientals

La superfície transformada del sector és de 115.000 m².

El consum d’aigua previst és de 21,57 m³/dia

L’àmbit del sector inclou 6.245 m² de terrenys amb pendent superior al 20 % que representen el 5,43 % del
sector.

La previsió de generació de cabals d’aigües residuals és de 20,52 m³/dia.

7.2. MEDI ATMOSFÈRIC

7.4. BIODIVERSITAT

a) Fase de construcció

a) Fase de construcció

Durant l’execució de les obres és previsible la producció dels següents impactes:

La transformació d’usos derivats del procés urbanitzador suposarà l’eliminació de zones de conreus
abandonats i zones agrícoles de vinya principalment, afectant claps de poblaments forestals de pinedes
existent i el cordó de vegetació existent en la traça del torrent innominat.





Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als enderrocs, moviments de terres i el trànsit de
maquinària. Aquest impacte pot produir efectes sobre la població (increment de les dificultats
respiratòries, conjuntivitis i irritacions de les mucoses,...), així com un efecte d’embrutiment del
paisatge veí i lleugeres disminucions dels creixements de la vegetació colindant.
Augment moderat de les emissions de contaminants (SO2, NO, Pb,...) degut a la utilització de la
maquinària de les obres.

b) Fase de funcionament
Un cop urbanitzat i consolidat el sector s’integrarà en les emissions dels sectors industrials de Masquefa.
Els usos i les activitats previstes hauran de mantenir la compatibilitat amb els objectius del Mapa de Capacitat
Acústica del municipi.
c) Indicadors ambientals
El Pla Parcial pot suposar un increment dels consums potencials d’energia al voltant dels 2.688 kW. Aquest
increment potencial s’ha de veure notablement reduït per la potenciació de les energies alternatives i
renovables.

L’ordenació preveu el manteniment d’una franja de zona verda al voltant del torrent de Ca l’Esteve com a
principal espai d’interès natural i ecològic de l’entorn, i establir una franja perimetral de zona verda al voltant de
l’activitat industrial com a espai d’integració de la nova activitat i de transició amb els espais de sòl no
urbanitzable i valor natural. S’afecten però els espais centrals de l’àmbit ocupats per zones de pinedes de pi
blanc catalogades com a hàbitats d’interès comunitari. La pèrdua d’aquests espais que suposen uns 6.760 m²
tindrien un efecte acumulatiu amb el ja produït per l’ocupació d’aquests mateixos hàbitats amb el
desenvolupament del sector ja existent del Clot del Xarelꞏlo. Aquesta afecció es veuria compensada per una
restauració d’aquests hàbitats al llarg de les zones verdes del sector de forma que es recuperin aquests espais
creant una franja continua entre els hàbitats romanents del sector Clot del Xarelꞏlo i els hàbitats existents al
llarg de tot l’entorn del torrent de Ca l’Esteve.
La realització de moviments de terres per a l’explanació de la nova parcelꞏla comportarà també l’aparició de
talussos que s’han previst que quedin integrats en l’àmbit de la pròpia parcelꞏla privada. El Pla Parcial preveu
la restauració natural d’aquests talussos resultants.
Els talussos generats per la nova vialitat d’accés a la parcelꞏla si que afectarà la vegetació natural de l’espai
qualificat de zona verda al marge del carrer Alemanya, preveient la restauració plena d’aquestes espais,
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La bassa artificial existent com a hàbitat d’amfibis desapareixerà per l’ocupació de la nova parcelꞏla, i es
preveu la seva restitució per una nova bassa de característiques similars a executar en la zona verda de la
part inferior del sector. Puntualment doncs s’afectarà la vegetació de les zones verdes per a la creació de la
nova bassa, que seria restituïda.
L’actuació afectarà els terrenys de campeig de l’àliga cuabarrada. L’àmbit d’aquesta actuació es situa en la
perifèria llunyana de les parelles nidificants de Piera i Gelida, adjacent al sector industrial ja existent del Clot
del Xarelꞏlo i sobre terrenys en part degradats per actuacions anteriors. L’entorn de l’actuació es troba envoltat
d’un ampli mosaic agroforestal que ha de garantir el manteniment dels territoris d’alimentació i campeig de
l’àliga cuabarrada de forma que l’actuació pugui tenir una repercussió menor sobre l’àrea vital d’aquesta
espècie ni de cap espècie animal en règim de protecció especial. El Pla Parcial incorpora un Pla de
Restauració de les zones verdes per la recuperació del mosaic agroforestal i els seus hàbitats, amb presència
d’un punt d’aigua, zones de conreu de vinya, zones de pastures i brolles com a espais oberts i zones amb
recuperació de les comunitats de pinedes, per tal d’afavorir la presència d’espècies de fauna que serveixen per
l’alimentació de l’àliga cuabarrada i garantir la continuïtat de l’espècie.
El desenvolupament del sector també permetrà restaurar la vegetació natural dels espais de les zones verdes
que actualment en algunes àrees es troben degradats per actuacions anteriors de moviments de terres.
b) Fase de funcionament
L’ordenació del sector permet realitzar de forma endreçada la transició entre el nou pol d’activitat industrial que
formarà una peça agrupada al voltant de la BV-2249 i el carrer Alemanya, i els espais agrícoles i naturals que
l’envolten establint unes franges d’espais lliures perimetrals com a espais de transició i matriu connexió entre
els espais.

7.6. PATRIMONI CULTURAL
No es preveuen afeccions sobre el patrimoni.
Donada la presència dels jaciments arqueològics i paleontològic propers sense uns límits definits es farà un
seguiment de les actuacions per tal de documentar la presència de possibles elements patrimonials.
7.7. CANVI CLIMÀTIC
a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un increment puntual de les emissions, per la presència de
maquinària pròpia de l’activitat urbanitzadora i constructiva.
b) Fase de funcionament
Les noves activitats previstes s’integraran en les emissions d’aquests sectors industrials.
c) Indicadors ambientals
El desenvolupament del Pla Parcial pot suposar un increment de les emissions de 1.715 t CO2/any.
7.8. RESIDUS

L’àmbit al sud-est de la reserva viària és mantindrà com a zona verda amb els poblaments naturals de
vegetació agrícola i de marges, com a espai de connectivitat d’acord a les previsions del PTMB.
a) Fase de construcció
c) Indicadors ambientals
La superfície d’Hàbitats d’Interès Comunitari afectada és de 6.760 m² tot incloent les afeccions dels accessos
a la parcelꞏla en el sòl urbà.
7.5. PAISATGE

La fase de construcció suposarà la generació d’una volumetria de residus derivats de l’activitat constructiva i
urbanitzadora. Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus, per tal de minimitzar
l’impacte de la generació d’aquests.
Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació important de residus de
tipologia diversa:

a) Fase de construcció



El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del paisatge per:
 Transformació d’usos.
 Ocupació dels terrenys.
 Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge.
 Abocaments accidentals.
 Presència de maquinària d’obres i infraestructures auxiliars.





b) Fase de funcionament
L’ordenació prevista cerca minimitzar l’impacte visual i paisatgístic d’aquesta transformació, establint els
criteris d’adaptació topogràfica i protegint com a zones verdes i les àrees d’elevat pendent i valor natural al
voltant del torrent de Ca l’Esteve.
L’ordenació preveu l’establiment d’una franja perimetral de zona verda al voltant de la parcelꞏla industrial per
facilitar la integració paisatgística i la transició cap a els espais agrícoles i naturals.
c) Indicadors ambientals
El document ambiental estratègic inclou el Plànol 6, amb la conca visual de l’àmbit del Pla Parcial.

Residus del parc de maquinària i els seus envasos; olis, combustibles, recanvis, filtres, pneumàtics,
bateries, ... i els seus envasos.
Residus de les instalꞏlacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, residus orgànics, ...
Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ...
Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ...

b) Fase de funcionament


La generació de residus en fase de funcionament serà la pròpia de l’activitat industrial i logística que
s’hi desenvolupi.
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8. MESURES PER A LA PREVENCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
8.1. TERRITORI
El Pla Parcial preveu l’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de la parcelꞏla
d’aprofitament privat i la zona d’equipaments, per tal de facilitar la integració territorial de les noves activitats i
la transició cap a els espais agrícoles i naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
El Pla Parcial preveu la realització d’una rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant al nou sector
com a l’existent del Clot del Xarelꞏlo.

-

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

El sector assumirà el cost de la instalꞏlació d’una marquesina al costat sud de la BV-2249 i les obres del pas
de vianants per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del transport públic.

-

El sector aprofita la vialitat del sector veí per accedir a la nova parcelꞏla i equipaments públics, sense
necessitat de crear nous vials. També es millora l’accés a les activitats autoritzades existents en sòl no
urbanitzable situades en l’entorn.

-

El sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
8.2. MEDI ATMOSFÈRIC

-

El Pla Parcial preveu l’adopció de les següents mesures:
a) Fase de projectes
-

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables, així com l’eficiència
energètica de les instalꞏlacions com a base per la minimització de les emissions atmosfèriques.
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels
valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, especialment pel que
respecte les zones E3.

Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara
tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de
transferència.
El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre l’obra
i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.

Es modificarà el punt d’inici del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve que es situarà
aigües avall de les plataformes d’anivellació de la nova parcelꞏla. Les aigües pluvials seran
conduïdes, tractades i posteriorment abocades a la capçalera del torrent.
El Pla Parcial inclou la reserva i espai com a sistema de serveis tècnics, per a la implantació de
noves infraestructures que garanteixin el cobriment de les noves demandes generades per als
consums d’aigua i generació d’aigües residuals.
El Pla Parcial defineix els sistemes de tractament de les aigües pluvials i residuals, amb xarxes
separatives, i el seus abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.
Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
El Pla Parcial prescriu en la seva normativa que en els espais lliures d’edificació de les zones
d’aprofitament privat industrial, caldrà minimitzar la impermeabilització del sòl, limitant en la
mesura possible de l’activitat, la pavimentació dels terrens o en el seu defecte afavorint la
utilització de paviments permeables que afavoreixin la infiltració.

b) Fase d’execució de les obres
-

-

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

b) Fase d’execució de les obres
Per a l’execució de les obres caldrà definir les mesures per reduir-ne l’impacte en la qualitat de l’aire d’acord a
les següents propostes:
- Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat.
- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de
l’obra a 20 km/h.
- Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la
formació de possibles núvols de pols.
- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o
bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
- Instalꞏlar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.
- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i els
vehicles de transport.
- Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent
respecte del vent dominant.
- Instalꞏlar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de
contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.
- Emmagatzemar els materials fins en sitges.
- Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics instalꞏlats.
- Instalꞏlar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o
similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb
camions o maquinària en apilaments, tolves i similars.

8.4. BIODIVERSITAT
a) Fase de projectes
-

La zonificació estableix una franja perimetral d’espais lliures al voltant del torrent de Ca l’Esteve
com a principal espai de valor natural i connectiu de l’entorn.
La zonificació preveu la qualificació d’espais lliures dels terrenys situats al sudest de la reserva
viària com a espai de connectivitat d’acord al previst en el PTMB.
El Pla Parcial estableix les condicions d’implantació topogràfica minimitzant les necessitats de
moviments de terres i l’ocupació dels talussos en l’àmbit de la parcelꞏla privada sense afeccions
a les zones verdes
El Pla Parcial inclou un Pla de Restauració de les zones verdes i talussos de parcelꞏla privada
per a la restauració els hàbitats naturals i recuperació de les comunitats de pinedes
mediterrànies.
El Pla de Restauració preveu en les zones verdes la recuperació d’un mosaic agroforestal, amb
zones de pinedes, zones d’espais oberts i la creació d’una bassa temporal com a punt d’aigua
al voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius
que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.
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-

v. Talussos (restauració). Els talussos de parcelꞏla privada es
restauraran amb tractaments de vegetació natural pròpia de les
pinedes mediterrànies d’acord amb els criteris de l’Annex 7. Pla de
Restauració de zones verdes.

Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras i el Llistat de
tàxons que es recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) Fase d’execució de les obres
c.
-

Acotar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del
límit d’obra, incloent els accessos necessaris per a l’execució de les obres.
Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopis) àrees ja
urbanitzades del propi àmbit.
Vetllar per la correcta execució de les obres a nivell de prevenció de vessaments, generació de
pols, sorolls, recollida i tractament de residus.
Decapatges i abassegaments de terra vegetal en l’àmbit de les obres, per a la posterior
reutilització en condicionament i restauració de zones verdes i àrees de la parcelꞏla no
ocupades per l’edificació.
Caldrà notificar l’inici de les obres al Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Natural per tal de coordinar un seguiment i assessorament de les obres per
part dels seus tècnics.

Ocupació màxima de la parcelꞏla. La ocupació màxima permesa és del 60%.

d. Separació mínimes. La separació mínima a vial és de 10 m, a altres partions
és de 10 metres.
e. Tanques i acabats exteriors
i. Les façanes de vidre no poden superar el 50% de la superfície de
façana en les naus.
ii. Les paletes de colors a emprar seran de les games de colors
terrossos, beix o verds olives d’acord amb l’entorn colindant.
iii. Es recomana preveure tractaments de naturalització en façanes
cegues per trencar la continuïtat d’aquests elements antròpics.
iv. La tanca de la parcelꞏla podrà fer-se amb material opac o massís fins
a una alçada màxima d’1 m, podent completar-se amb material calat,
reixa, filat, etc. i/o vegetació d’arbust, fins arribar a una alçada de 2 m.

8.5. PAISATGE
El Pla Parcial preveu l’adopció de les següents mesures:
-

-

Zonificació que afavoreix la creació d’un sector industrial adjacent al ja existent per formar un
pol compacte d’activitat econòmica, envoltat d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de
la parcelꞏla d’aprofitament privat i la zona d’equipaments per tal de facilitar la integració
paisatgística de les noves activitats i la transició cap els espais agrícoles i naturals del sòl no
urbanitzable.
El Pla Parcial incorpora un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que estableix
normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en el terreny en base als
següents criteris:
a. Alçada
i. L'alçada màxima permesa és de 14 metres, presa sobre la cota
terreny modificat fins a sota de l'element estructural de formació
de coberta. L'alçada màxima inclosa l'estructura i acabats en
l'arrencada de coberta serà de 16 metres.
ii.
Es permet que en el 50% de la superfície edificable l'alçada sigui de
16 m sempre que sigui necessari per raons topogràfiques o a causa
dels elements tècnics associats a la producció.
b. Adaptació topogràfica.
i. Es fixen les plataformes d’implantació en les edificacions a la
parcelꞏla. Aquesta es podrà modificar de manera que en cap cas en
els límits de parcelꞏla es podrà excavar més de 1,50 metres i replenar
més de 1,50 metres respecte la cota de plataforma.
ii. Murs. No es permetran murs de contenció en l'interior de parcelꞏla
que sobrepassin els 3,00 metres d’alçada vista.
iii. Talussos (àmbit). L’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes es circumscriurà al propi àmbit de la parcelꞏla
privada evitant les afeccions sobre les comunitats naturals de les
àrees qualificades com a espais lliures.
iv. Talussos (definició). Es fixa una alçada màxima continua del talussos
de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els
diferents trams. Els talussos generats seran estables de forma natural
tendint preferentment a pendents de 3H:2V o inferiors

8.6. PATRIMONI CULTURAL
El Pla Parcial preveu que per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i
paleontològiques actualment no conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció
arqueològica i paleontològica prèvia en totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que
comportin actuacions al subsòl. Aquestes s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la
corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret 78/2002 del
5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
8.7. CANVI CLIMÀTIC
El Pla Parcial preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables.
El Pla Parcial incorpora en l’Annex 3 l’EAMG ajustat amb les prescripcions de la Modificació Puntual i preveu
les següents mesures:
-

-

Formació de la rotonda a la carretera BV-.229 a la cruïlla amb el carrer Alemanya.
Formació de una nova rotonda situada al carrer d’Alemanya per l’accés a la nova zona
industrial.
Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a l'entrada del polígon
industrial del Clot del Xarelꞏlo. Caldrà assumir el cost de la instalꞏlació d’una altra marquesina a
l’altra banda de la BV-2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per
als usuaris del transport públic.
Ubicació en el sector d'aparcaments per a bicicleta, tant dels usos industrials com
d‘equipaments i de zones verdes amb una previsió de 30 places.
Ubicació de places d'aparcament a l'interior del sector, de les quals una part (2 per parcelꞏla)
haurà de tenir accés a recàrrega elèctrica.

8.8. RESIDUS
El Pla Parcial preveu l’adopció de les següents mesures:
Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan encaminades, per ordre
d’importància, en la minimització, valorització i tractament dels residus.
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-

Compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus. En aquest sentit, s’ha de disposar dels dipòsits adequats per la retirada
dels residus generats per l’obra i, particularment, els destinats a emmagatzemar olis,
combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una
estanquitat del 100%.

-

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, “Resta prohibit, amb caràcter
general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte
que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.

-

En compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, caldrà incorporar als projectes executius un pla de
gestió de residus de la construcció, d’acord amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i
altres residus de la construcció i en particular la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril.

El Pla Parcial incorpora un Pla de Gestió de Terres on es preveu una compensació dels volums de terres, amb
un petit dèficit d’uns 4.133m³ de terres que hauran de ser d’aportació exterior. Els projectes derivats hauran de
preveure l’adaptació del Pla d’acord amb les rasants finals definides, mantenint el criteri d’obtenir una
compensació dels volums de terres. En cas de produir-se excedents caldrà determinar els llocs d’abocament i
la gestió dels materials excedents, etc.
El Pla Parcial preveu que les activitats industrials hauran de gestionar els residus d’acord amb la legislació
vigent, amb la declaració de residus industrials de cadascuna de les activitats.

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”. MASQUEFA

9. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ESTUDI DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS
A continuació es mostra la verificació dels objectius ambientals aplicables:
Objectius ambientals aplicables
Model d’ordenació i ocupació del sòl

Implantació / Adaptació
Zonificació amb una transició gradual entre el sòl industrial i el sòl no urbanitzable a través d’una franja perimetral d’espais lliures.

Racionalitzar el consum i l’ús del sòl d’acord amb els Es millora l’accessibilitat del nou sector i el sector ja existent del Clot del Xarelꞏlo amb una nova rotonda en la BV-2249
models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.
Es minimitzen les superfícies de vial amb l’accés a través de la vialitat existent del sector veí, i es recullen en la zonificació les reserves de vialitat previstes en el planejament
superior.
Ambient atmosfèric
Protegir a les persones dels focus contaminants

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

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
contaminants.
Cicle de l’Aigua
Previsió de les reserves d’espai i dotacions econòmiques pel desenvolupament d’infraestructures d’abastament i sanejament d’aigües.
Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de
l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc Xarxes separatives.
d’un model territorial globalment eficient.
Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Biodiversitat
Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un Establiment d’una xarxa perimetral d’espais lliures al voltant de les activitats industrials i en especial al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
ús sostenible.
Redacció d’un Pla de Restauració que inclou en les zones verdes la formació d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes i espais oberts, així com el punt d’aigua la
voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga
cuabarrada.
El Pla de incorpora els criteris de restauració de talussos en parcelꞏla privada.
Paisatge
La zonificació permet consolidar una trama industrial compacta i coherent amb els sectors veïns.
Garantir la integració paisatgística de la urbanització i
l’edificació.
Establiment d’una franja perimetral d’espais lliures per facilitar la transició dels espais industrials amb els espais agrícoles i naturals
Es fixen els criteris d’integració paisatgística d’espais privats lliures d’edificació i de les pròpies edificacions a recollir i desenvolupar en els projectes derivats.
Patrimoni cultural
Preservar el Patrimoni preexistent

No s’afecten elements del Patrimoni Cultural. S’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i
actuacions que comportin actuacions al subsol.

Canvi climàtic
Reduir el canvi climàtic
El Pla Parcial preveu afavorir la implantació de tecnologies sostenibles i mesures de millora de la mobilitat.
Residus
Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat
constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes Aplicació de la normativa vigent en els projectes derivats.
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
La present modificació puntual és plenament compatible amb el compliment dels objectius ambientals
aplicables.
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DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ

Mesura prevista
Territori
Establiment de franja de zona verda perimetral

Metodologia de Seguiment

Lloc d’inspecció

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

Gabinet

Periodicitat de la inspecció

Responsable del Seguiment

Fase de redacció i tramitació.

Redactors
del
Administracions

projecte

/

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

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

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

Cicle de l’aigua
Neteja i manteniment de maquinària.
Emmagatzematge de substàncies perilloses.
Biodiversitat i connectivitat
Pla de Restauració de zones verdes
No afecció als HIC de l’entorn del torrent de Ca
l’Esteve
Seguiment i assessorament de les obres per
part dels Tècnics del Servei de Fauna i Flora
de la Subdirecció General de Biodiversitat i
Medi Natural, per tal de minimitzar les
afeccions sobre l’àrea vital de l’àliga
cuabarrada i la protecció de l’hàbitat d’aquesta
espècie
Vetllar per la correcta execució de les obres a
nivell de prevenció de vessaments, generació
de pols, sorolls, recollida i tractament de
residus.
Restauració de talussos i zones no ocupades
de la parcelꞏla privada

Habilitació d’àrees definides.
Parc de maquinària.
Inspecció dels sistemes de retenció i
zones d’acopis de materials.
Àrees d’acopis de materials.
Incorporació
en
els
d’urbanització i edificació

Projecte Gabinet per a la correcte definició en fases
de projectes i Àmbit de les obres en
l’execució de les mateixes,
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres.
Àmbit de les obres.
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres d’acord
amb el Planejament i projectes derivats Àmbit de les obres.
incorporant les mesures de restauració
previstes per la recuperació dels hàbitats
de flora i fauna
Inspecció
ocular
de
l’estat
desenvolupament de les obres.

Periòdicament durant les obres.
Periòdicament durant les obres.
Fase de redacció i tramitació
planejament i projectes derivats.
Periòdicament durant les obres.

Incorporació de les restauracions de
talussos en els projectes d’urbanització /
edificació.
Gabinet / Àmbit de les obres.
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres.

del Redactors del projecte / Directors
d’Obra / Administracions

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
Tècnics del Servei de Fauna i Flora de
la
Subdirecció
General
de
Biodiversitat i Medi Natural

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

i
Àmbit de les obres.

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

Paisatge
Seguiment visual del desenvolupament Àmbit de les obres.
Garantir la integració paisatgística de l’activitat. de les obres d’urbanització i edificació.
Cultura
Realització d’una intervenció arqueològica i Seguiment visual de les actuacions que Àmbit de les obres.
paleontològica prèvia a totes aquelles zones on comportin actuacions del subsol.
es tinguin previstes obres i actuacions que
comportin actuacions al subsol.

Residus
Incorporació de projectes d’enderrocs i Plans Verificació
de Gestió de Residus de la Construcció.
generades.

de

les

Periòdicament durant les obres.

Periòdicament en les fases de moviments de Tècnic
arqueòleg,
amb
la
terres
corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni
Cultural, segons estableix el Decret
78/2002 del 5 de març, del reglament
de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic

volumetries
Àmbit de les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

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

El present document ambiental estratègic del Pla Parcial del Clot del Xarelꞏlo 2 té per objecte, principalment,
determinar els possibles efectes derivats del seu desenvolupament i incorporar la variable ambiental en la
planificació del sector.

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

Els terrenys objecte del Pla Parcial es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa i ocupen una
superfície total de 115.000 m². L’àmbit del Pla Parcial limita al sud amb la carretera BV-2249, a l’oest, amb el
carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no urbanitzables i en part
amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.

Masquefa, agost de 2020

La major part dels terrenys es troben ocupats per espais agrícoles de vinya, part dels quals es troben erms per
l’abandonament de l’activitat agrícola. En zones de talussos amb fort pendents i marges dels conreus es
desenvolupen claps de pinedes de pi blanc qualificats com hàbitats d’interès comunitari o es regeneren
ginestars mediterranis. Al límit nord de l’àmbit discorre el torrent de Ca l’Esteve amb un relleu pronunciat als
marges dels quals es desenvolupen comunitats de pinedes de pi blanc amb barreja d’alzines. El sector inclou
la presència d’un torrent lateral innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve.
Els criteris plantejats en la zonificació del sector són:


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



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



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

Els principals impactes previstos són la transformació de l’espai agrícola per la urbanització del sector i la
realització de moviments de terres per a l’adaptació de les plataformes d’implantació de la nova parcelꞏla. El
desenvolupament del sector suposarà la modificació d’un tram del torrent lateral afluent del torrent de Ca
l’Esteve.
El Pla Parcial preveu com a principals mesures:


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



Incorpora un Pla de Restauració de zones verdes i talussos de parcelꞏla privada per la recuperació en
les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes, zones de vinya i espais oberts, així
com el punt d’aigua al voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil,
conills i perdius que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga
cuabarrada.



El Pla de Restauració de zones verdes inclou:
-

-

Recuperació de comunitats de pinedes mediterrànies per compensar l’afecció sobre els espais
catalogats d’hàbitats comunitaris
Creació bassa temporal amfibis
Restauració d’espais degradats actuacions anteriors
Restauració talussos nou accés
Preservació de part dels conreus de vinya existents i possibilitat de crear-ne nous.
Restauració de comunitats de ribera i altres espais en la mesura que puguin resultar afectats
pel desenvolupament del sector.



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



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



Incorporació de mesures per a la millora de la mobilitat, tant de transport públic, com en modes de
transport sostenibles.

L’Enginyer de Camins

L’Enginyer de Forests

Jordi San Millan Filbà

Xavi Sotomayor Serrano
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ANNEX 3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
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$YDOXDUOHVGLIHUHQWVVROXFLRQVGHPRELOLWDWGHFDGD[DU[DGHWUDQVSRUW
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3URSRVDUOHVPHVXUHVFRPSOHPHQWDULHVDDGRSWDU

-

(VWDEOLUOHVSUHYLVLRQVG·DSDUFDPHQWQHFHVVjULHV

-

(VWLPDU OD YDORUDFLy HFRQzPLFD GH OHV GHVSHVHV JHQHUDGHV SHU O·LQFUHPHQW GH PRELOLWDW
LQFORVRV HOV SRVVLEOHV FRVWRV G·LPSODQWDFLy GH O·LQFUHPHQW GH VHUYHLV GH WUDQVSRUW S~EOLF VL HV
GyQDHOFDV

/HJLVODFLyLMXVWLILFDFLy
/ (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD ($0*  GHO 3OD 3DUFLDO 8UEDQtVWLF GHO 6HFWRU LQGXVWULDO
´&ORWGHO;DUHOăORµDOPXQLFLSLGH0DVTXHIDUHVSRQDODQHFHVVLWDWGHGRQDUFRPSOLPHQWDOVPDQGDWV
OHJLVODWLXVGHO'HFUHWGHGHMXOLROSHOTXDOV·DSURYDHO5HJODPHQWGHOD/OHLG·8UEDQLVPH L
SRVWHULRUVPRGLILFDFLRQV GHOD/OHLGHGHMXQ\GHODPRELOLWDW,GHO'HFUHWGH
GHVHWHPEUHGHUHJXODFLyGHOVHVWXGLVG·DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGD
$L[t O·DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW GH OD /OHL G·8UEDQLVPH 'HFUHW  L SRVWHULRUV PRGLILFDFLRQV 
GHWHUPLQD TXH OD GRFXPHQWDFLy GHO 3ODQHMDPHQW GHULYDW GHOV LQVWUXPHQWV GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF
KD G·LQFORXUH XQ (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD DPE HO FRQWLQJXW TXH GHWHUPLQD OD
OHJLVODFLyVREUHPRELOLWDW
3HU DOWUD EDQGD O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  HVWDEOHL[ TXH HOV (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW
*HQHUDGD V·KDQ G·LQFORXUH HQWUH G·DOWUHV (Q HO 3ODQHMDPHQW XUEDQtVWLF JHQHUDO L OOXUV UHYLVLRQV R
PRGLILFDFLRQV TXH FRPSRUWLQ QRYD FODVVLILFDFLy GH VzO XUEj R XUEDQLW]DEOH WDO L FRP pV HO FDV GH OD
PRGLILFDFLyDO·PELWGHO&ORWGH[DUHOăORGHOPXQLFLSLGH0DVTXHID


6HJRQV O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  GH  GH VHWHPEUH HOV (VWXGLV G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW
*HQHUDGD UHIHUHQWV D ILJXUHV GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF GHULYDW KDQ GH FRQWHQLU OD GRFXPHQWDFLy
VHJHQW
D 'HWHUPLQDFLyG DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[O DUWLFOHGHODPRELOLWDWTXHJHQHUHQHOVGLIHUHQWV
XVRVSUHYLVWRVHQHOSODQHMDPHQWUHSUHVHQWDGDHQXQSOjQRODO HVFDOD

)LQDOPHQW OD /OHL  GH  GH MXQ\ GH OD PRELOLWDW GLVSRVD XQ VHJXLW GH PHFDQLVPHV SHU D
O DYDOXDFLySUqYLDLHOFRQWUROGHOVHIHFWHVTXHO DSOLFDFLyGHOVLQVWUXPHQWVTXHHVWDEOHL[SXJXLSURYRFDU
HQ OHV SROtWLTXHV GH PRELOLWDW L HQ DTXHVW VHQWLW LQWURGXHL[ OHV ILJXUHV GH O DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW
JHQHUDGD L O DYDOXDFLy DPELHQWDO HVWUDWqJLFD G DFRUG DPE OHV GLUHFWULXV FRPXQLWjULHV /·DUWLFOH 
G·DTXHVWDPDWHL[D/OHLGHILQHL[O·HVWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDFRPXQGHOV,QVWUXPHQWV
G DYDOXDFLyLVHJXLPHQWGHOVHIHFWHVTXHHOVLQVWUXPHQWVGHSODQLILFDFLySRGHQSURGXLUTXDQV DSOLTXLQ

E  3URSRVWD GH OD [DU[D G LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D O DUWLFOH 
UHSUHVHQWDGDHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLy
F  3UHYLVLy GH OD [DU[D G LWLQHUDULV SHU D WUDQVSRUW FROăOHFWLX GH VXSHUItFLH HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D
O DUWLFOH  L SURSRVWD G LPSODQWDFLy GH OHV QRYHV OtQLHV R SHUOORQJDPHQW GH OHV H[LVWHQWV
UHSUHVHQWDGDHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLy
G 3URSRVWDGH[DU[DG LWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVHQHOVWHUPHVHVWDEOHUWVDO DUWLFOHUHSUHVHQWDGD
HQ HO SOjQRO GH [DU[D YLjULD GHO GRFXPHQW XUEDQtVWLF REMHFWH G DYDOXDFLy L GHWHUPLQDFLy GH OHV
UHVHUYHVSHUDSDUFDPHQWVGHELFLFOHWHV

/·DUWLFOHGHODPDWHL[D/OHLSHUO·(VWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDLQGLFDTXH
/ HVWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDDYDOXDO LQFUHPHQWSRWHQFLDOGHGHVSODoDPHQWV
SURYRFDW SHU XQD QRYD SODQLILFDFLy R XQD QRYD LPSODQWDFLy G DFWLYLWDWV L OD FDSDFLWDW
G DEVRUFLy GHOV VHUYHLV YLDULV L GHOV VLVWHPHV GH WUDQVSRUW LQFORHQWKLHOV VLVWHPHV GH WUDQVSRUW GH
EDL[ R QXO LPSDFWH FRP HOV GHVSODoDPHQWV DPE ELFLFOHWD R D SHX $L[t PDWHL[ YDORUD OD
YLDELOLWDW GH OHV PHVXUHV SURSRVDGHV SHU D JHVWLRQDU GH PDQHUD VRVWHQLEOH OD QRYD PRELOLWDW L
HVSHFLDOPHQW OHV IyUPXOHV GH SDUWLFLSDFLy GHO SURPRWRU R SURPRWRUD SHU D FROăODERUDU HQ OD
VROXFLyGHOVSUREOHPHVGHULYDWVG DTXHVWDQRYDPRELOLWDWJHQHUDGD

H  3URSRVWD GH [DU[D EjVLFD G LWLQHUDULV SULQFLSDOV GH YHKLFOHV HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D O DUWLFOH 
UHSUHVHQWDGD HQ HO SOjQRO GH OD [DU[D YLjULD GHO GRFXPHQW XUEDQtVWLF REMHFWH G DYDOXDFLy L
GHWHUPLQDFLyGHOHVUHVHUYHVSHUDSDUFDPHQWVGHYHKLFOHV(QHOVHXFDVDQjOLVLGHO LPSDFWHHQOD
FDSDFLWDWLHQODVHJXUHWDWYLjULDGHOHVFDUUHWHUHVDPEDWHQFLyHVSHFLDODOVDFFHVVRVLVLV HVFDX
SURSRVWHVG DFWXDFLySHUJDUDQWLUOHVLSURSRVWHVGHPRGLILFDFLRQVGHO3ODORFDOGHVHJXUHWDWYLjULDD
O HIHFWHG DMXVWDUKRDODQRYDVLWXDFLyJHQHUDGD

 / HVWXGL G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD G LQFORXUH FRP D PtQLP HQ HOV SODQV
WHUULWRULDOVG HTXLSDPHQWVRGHVHUYHLVHQHOVSODQVGLUHFWRUVHQHOVSODQVG RUGHQDFLyPXQLFLSDO
R LQVWUXPHQWV HTXLYDOHQWV L HQ HOV SURMHFWHV GH QRYHV LQVWDOăODFLRQV TXH HV GHWHUPLQLQ SHU
UHJODPHQW

I 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[D YLjULDGHO GRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
HVWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG DXWREXVRVLQWHUXUEDQVH[LVWHQWVLG DTXHOOHVSUHYLVWHVHQXQSODRSURMHFWH
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWSHUO DGPLQLVWUDFLyFRPSHWHQW
J 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
SURSRVWHVGHUHVHUYHVG HVSDLSHUFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPHUFDGHULHVG DFRUGDPEO DUWLFOH

 / HVWXGL G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD GH VRWPHWUH D LQIRUPDFLy S~EOLFD
FRQMXQWDPHQW DPE HO SOD R HO SURMHFWH GH TXq HV WUDFWL L KD G pVVHU VRWPqV D LQIRUPH GH
O DXWRULWDWWHUULWRULDOGHODPRELOLWDW

K 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
SURSRVWHVGHUHVHUYHVSHUDOVYHKLFOHVGHVWLQDWVDOWUDQVSRUWFROăOHFWLXLDOWD[L

3HUDO DSURYDFLyGHILQLWLYDGHOVSODQVRHOVSURMHFWHVTXHKDQPRWLYDWO HODERUDFLyGHO HVWXGL
G DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDVHQ KDQGHSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyLVHQ KDQGHYDORUDU
OHV FRQFOXVLRQV 6L HOV SODQV R SURMHFWHV QR VHJXHL[HQ OHV GHWHUPLQDFLRQV GH O HVWXGL KR KDQ GH
MXVWLILFDU

L  (QFDL[ L GHILQLFLy GHOV QRGHV G XQLy DPE OD [DU[D JHQHUDO GHO PXQLFLSL YLjULD GH YLDQDQWV GH
ELFLFOHWHVLGHWUDQVSRUWS~EOLF 
M  3URSRVWD GH ILQDQoDPHQW GHOV GLIHUHQWV FRVWRV JHQHUDWV SHU O LQFUHPHQW GH PRELOLWDW GHJXW D OD
QRYDDFWXDFLyTXHLQFRUSRULO HVWDEOHUWDO DUWLFOH

 (Q O HVWXGL GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD GH SUHQGUH HQ FRQVLGHUDFLy OD SRVVLELOLWDW TXH HOV
SURPRWRUVGHO DFWLYLWDWGHTXqHVWUDFWLSDUWLFLSLQHQHOILQDQoDPHQWGHO LQFUHPHQWGHOVVHUYHLV
GHWUDQVSRUWS~EOLFTXHUHVXOWLQSHUWLQHQWVG DFRUGDPEHOTXHV HVWDEOHL[LSHUUHJODPHQW


'·DFRUGDPEODOHJLVODFLyHVPHQWDGDDTXHVWHVWXGLV·HVWUXFWXUDHQTXDWUHJUDQVEORFV

2EMHFWLXVLHVWUXFWXUDGHO·HVWXGL
/·REMHFWHGHOSUHVHQWGRFXPHQWpVO·HODERUDFLyGHO·(VWXGLG·$YDOXDFLyGHOD0RELOLWDW*HQHUDGDGHO
3OD3DUFLDO8UEDQtVWLFGHOVHFWRULQGXVWULDO&ORWGHO;DUHOăORGHOPXQLFLSLGH0DVTXHID
/·REMHFWLX G·DTXHVW HVWXGL pV GHILQLU OHV PHVXUHV L DFWXDFLRQV QHFHVVjULHV SHU WDO G·DVVHJXUDU TXH OD
QRYDPRELOLWDWJHQHUDGDGHO·jPELWVHJXHL[LXQHVSDXWHVFDUDFWHULW]DGHVSHUODSUHSRQGHUjQFLDGHOV
PLWMDQVGHWUDQVSRUWPpVVRVWHQLEOHVLDL[tFRPSOLUDPEHOFDQYLGHPRGHOGHPRELOLWDWSURPRJXWSHUOD
/OHLGHGHMXQ\GHODPRELOLWDW




-

8QSULPHUDSDUWDWGHGLDJQRVLGHODVLWXDFLyDFWXDOGHO·jPELWLGHOVHXFRQWH[WWHUULWRULDODPE
YDORUDFLyGHOPDUFVRFLRHFRQzPLFLSREODFLRQDOG·LQIOXqQFLD

-

9DORUDFLy GH OHV GHWHUPLQDFLRQV VREUH LQIUDHVWUXFWXUHV L VLVWHPHV GH PRELOLWDW GH QRUPDWLYHV L
SODQHMDPHQWVGHUDQJVXSHULRUTXHVyQG·DSOLFDFLyHQO·jPELWGHOSOD

-

7HQGqQFLHV HQ OD PRELOLWDW JHQHUDGHV HQ HO PDUF GH GHVHQYROXSDPHQW GHO 3280 DPE OHV
HVWLPDFLRQVRSRUWXQHVVREUHODJHQHUDFLyGHYLDWJHVG·DFRUGDPEHO'HFUHW

-

3URSRVWDGH[DU[DG·LWLQHUDULVJHQHUDOVDYDOXDQWHOPRGHOGHPRELOLWDWLOHV[DU[HVLHOHPHQWV
SURSRVDWVHQHOVGLIHUHQWVWLSXVGHPRELOLWDW
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$QWHFHGHQWV
(OV VzOV REMHFWH GHO SUHVHQW 3OD 3DUFLDO 8UEDQtVWLF IRUPHQ SDUW G·XQD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO GHO 3*2 GH
0DVTXHIDHQDTXHVWPDWHL[jPELW'XUDQWODWUDPLWDFLyG·DTXHVWD0RGLILFDFLy3XQWXDOV·DGMXQWDYDD
OD PDWHL[D XQ (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD $UUDQ GH OD WUDPLWDFLy GH OD 0RGLILFDFLy
3XQWXDOO·$XWRULWDWGHO7UDQVSRUW0HWURSROLWj $70 GHO·UHDGH%DUFHORQDYDHPHWUHO·LQIRUPHUHODWLXD
O·($0*GHOD0RGLILFDFLy3XQWXDO 5HI([S* 
$TXHVW LQIRUPH HV YD HPHWUH HQ VHQWLW IDYRUDEOH GRQDW TXH O·HVWXGL G·DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW
JHQHUDGD SHU OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO GHO 3OD *HQHUDO G·RUGHQDFLy DO &ORW GHO ;DUHOăOR  D 0DVTXHID
FRPSWDDPEHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDFRQVHJXLUXQDPRELOLWDWVRVWHQLEOHG·DFRUGDPEHOVSULQFLSLV
GH OD /OHL GH OD 0RELOLWDW  L GHO SURSL 'HFUHW  1R REVWDQW DL[z V·HVWDEOHL[HQ XQHV
FRQGLFLRQV UHODWLYHV DO VHX GHVHQYROXSDPHQW TXH V·KDXUDQ GH WHQLU HQ FRPSWH HQ OD UHGDFFLy GHOV
FRUUHVSRQHQWVSURMHFWHVFRQVWUXFWLXVRHQOHVPHVXUHVGHJHVWLyTXHFRUUHVSRQJXL


&DOFDOFXODUODQRYDPRELOLWDWJHQHUDGDFRUUHVSRQHQWDOHV]RQHVYHUGHVHQFDUDTXHVLJXLDPE
XQD UjWLR LQIHULRU D O·HVWDEOHUWD SHO 'HFUHW  G·HVWXGLV G·DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW
JHQHUDGD



&DOXWLOLW]DUXQDTXRWDPRGDOGHOWUDQVSRUWS~EOLFPpVHOHYDGDVLPpVQRDHIHFWHVGHOFjOFXO
GHODFDSDFLWDWGHO·RIHUWD



&DO DYDOXDU OD LQFLGqQFLD GH OD QRYD PRELOLWDW JHQHUDGD HQ UHODFLy D OHV [DU[HV GH WUDQVSRUW
S~EOLFL PRGHV DFWLXV YLDQDQWV L ELFLFOHWHV  7DPEp FDO DYDOXDU OD LQFLGqQFLD GHO WUjQVLW URGDW
JHQHUDW PpV HQOOj GHOV jPELWV GH O·HVWXGL HQOODo DPE OD %9 WUDYHVVHUD XUEj GH 6DQW
/ORUHQoG·+RUWRQV 



&DO UHDOLW]DU OD UHVHUYD GH SODFHV G·DSDUFDPHQW SHU D ELFLFOHWHV HQ ]RQD YHUGD 7DQW HQ OHV
]RQHV YHUGHV FRP HQ O·~V LQGXVWULDO DTXHVWD GRWDFLy VHUj DPSOLDEOH VHJRQV OD GHPDQGD L D
FjUUHFGHOSURPRWRU



&DODVVXPLUHOFRVWGHODLQVWDOăODFLyG·XQDDOWUDPDUTXHVLQDDO·DOWUDEDQGDGHOD%9LOHV
REUHVFRUUHVSRQHQWVSHUWDOGHJDUDQWLUXQFUHXDPHQWVHJXUSHUDOVXVXDULVGHOWUDQVSRUWS~EOLF


$L[tPDWHL[V·HVWDEOHL[HQXQHVUHFRPDQDFLRQVUHODWLYHVDOVHXGHVHQYROXSDPHQWTXHV·KDXUDQGHWHQLU
HQ FRPSWH HQ OD UHGDFFLy GHOV FRUUHVSRQHQWV SURMHFWHV FRQVWUXFWLXV R HQ OHV PHVXUHV GH JHVWLy TXH
FRUUHVSRQJXL

0DUFWHUULWRULDOLjPELWG·HVWXGL
(O WHUPH PXQLFLSDO GH 0DVTXHID GH  NP HV VLWXD D O·H[WUHP PpV RULHQWDO GH OD FRPDUFD GH
O·$QRLDIRUPDQWSDUWGHODSURYtQFLDGH%DUFHORQDLHVWUREDVLWXDWDOFLQWXUyGH%DUFHORQD
$GPLQLVWUDWLYDPHQWOLPLWDDOQRUGDPEHOPXQLFLSLGHOV+RVWDOHWVGH3LHUROD $QRLD DO·RHVWDPE3LHUD
$QRLD  DO VXG DPE 6DQW /ORUHQo G·+RUWRQV $OW 3HQHGqV  L D O·HVW DPE 6DQW (VWHYH 6HV 5RYLUHV %DL[
/OREUHJDW 
$ QLYHOO JHRJUjILF V·HPPDUFD HQWUH OHV SODQHV GHO 3HQHGqV L GHO /OREUHJDW HQ XQD ]RQD GH SHWLWHV L
FRQVWDQWV RQGXODFLRQV D RQ OHV HVSODQDGHV V·XWLOLW]HQ SHU D O·DSURILWDPHQW DJUtFROD / DOWLWXG PLWMD GHO
SREOHpVGH PHWUHVVREUHHOQLYHOOGHOPDULODFRWDPpVHOHYDGDHVWjHQODSDUW12GHOWHUPHHQ
ODFRQIOXqQFLDDPEHOPXQLFLSLGH3LHURODDXQDDOoDGDGHPHWUHV
/D [DU[D KLGURJUjILFD OD FRQVWLWXHL[HQ HVVHQFLDOPHQW FXUVRV G·DLJXD FXUWV L LQWHUPLWHQWV HOV WRUUHQWV L
ULHUHV TXH HQ OD PDMRU SDUW GHOV FDVRV QRPpV GHVDLJHQ HQ qSRTXHV GH IRUWHV SOXJHV (QWUH HOV
SULQFLSDOVFXUVRVG·DLJXDGHVWDFDODULHUDGH0DVTXHIDTXHGLVFRUUHHQGLUHFFLyHVW²RHVWHQHOVHFWRU
QRUGGHOPXQLFLSL,JXDOPHQWHQHOWHUPHPXQLFLSDOKLKDDOWUHVFXUVRVG·DLJXDFRPVyQHOWRUUHQWGHOD
)RQWVDQWDLHOGHOD)RQWGHO0DVHWTXHWUDYHVVDODXUEDQLW]DFLyGHO0DVHWLUHFXOOOHVDLJHVGHSHWLWV
WRUUHQWV TXH FUHXHQ OD XUEDQLW]DFLy HO WRUUHQW GH OD 6HUUD TXH ID GH OtPLW DO VXG GHO PXQLFLSL DPE HO
WHUPHPXQLFLSDOGH6DQW/ORUHQoG·+RUWRQVLILQDOPHQWHVGHVWDFDHOWRUUHQWG·2FDWDDOQRUGGHOD6HUUD
G·2FDWDLIDGHOtPLWDPEHOPXQLFLSLG·+RVWDOHWVGH3LHUROD
(O UHOOHX TXH FDUDFWHULW]D HO WHUPH PXQLFLSDO GH 0DVTXHID KD IHW TXH WUDGLFLRQDOPHQW O·DJULFXOWXUD
VREUHWRW OD YLQ\D  KDJL RFXSDW ERQD SDUW GHO 6zO QR XUEDQLW]DEOH GHO PXQLFLSL SHU OHV VHYHV IRUPHV
UHODWLYDPHQWVXDXV
/ jPELWG HVWXGLDPEXQDVXSHUItFLHGHPGHVXSHUItFLHV·XELFDDOOtPLWVXGGHOWHUPHPXQLFLSDO
GH0DVTXHIDWRFDQWHOPXQLFLSLGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQV HVWGHO jPELWGH&ORWGHO;DUHOăOR DOVXG
GH O jPELW WUDQVFRUUH OD FDUUHWHUD %9 TXH HQOODoD OD FDUUHWHUD %9 L HO QXFOL XUEj GH 6DQW
/ORUHQo G +RUWRQV $ O RHVW GH O jPELW HV ORFDOLW]D O DFWXDO SROtJRQV LQGXVWULDO GHO &ORW GHO ;DUHOăOR L
ILQDOPHQWDOQRUG DL[tFRPDO HVW O jPELWOLPLWDDPEHVSDLVIRUHVWDOVLDJUtFROHVGHOVzO1RXUEDQLW]DEOH
GH0DVTXHIDR6DQW/ORUHQoG +RUWRQV

&RPHVSRWREVHUYDUO jPELWGHOSUHVHQWSODHVWUREDHQXQHQOODoGHGXHVFDUUHWHUHVODTXDOFRVDID
TXHHVORFDOLW]LHQXQSXQWLGRQLSHUODFRPXQLFDFLyYLjULDGHSHUVRQHVLPHUFDGHULHV

$TXHVWHVUHFRPDQDFLRQVVyQ
5HFRPDQDFLy
(V UHFRPDQD LQFRUSRUDU XQ VHUYHL GH WUDQVSRUW FROăOHFWLX SHU DOV WUHEDOODGRUV SHU WDO GH
PLQLPLW]DUODGHSHQGqQFLDGHO·~VGHOYHKLFOHSULYDW

$VSHFWHVVRFLRHFRQzPLFV

5HFRPDQDFLy

3REODFLy

(VUHFRPDQDFDOFXODUOHVHPLVVLRQVJHQHUDGHVGHODQRYDPRELOLWDWGH12[L30

6HJRQVGDGHVGHO·,QVWLWXWG·(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D ,'(6&$7 HOPXQLFLSLGH0DVTXHIDWpXQD
SREODFLyGHKDELWDQWVDPEXQDGHQVLWDWGHSREODFLyGHKDE.Pò



$L[tGRQFVHOSUHVHQW($0*GHO3OD3DUFLDODFWXDOLW]DHOGRFXPHQWHODERUDWHQOD0RGLILFDFLy3XQWXDO
DPEOHVGDGHVLVXSHUItFLHVFRUUHVSRQHQWVDO3OD3DUFLDOLGyQDUHVSRVWDDOVFRQGLFLRQDQWVFRQWHPSODWV
HQO·LQIRUPHGHO·$70
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,PDWJH3REODFLyDOPXQLFLSLGH0DVTXHID3HUtRGH²

7DXOD3REODFLyRFXSDGDSHUVHFWRUV
DJULFXOWXUD


0DVTXHID
3URYtQFLDGH%DUFHORQD





LQG~VWULD


 

$VVDODULDWV
FRQVWUXFFLy







VHUYHLV


7RWDO



    




'DGHVGHOWQWULPHVWUHGHO·DQ\ 'LSXWDFLyGH%DUFHORQDLQGLFDGRUVVRFLRHFRQzPLFV+HUPHV 
)RQW'LSXWDFLyGH%DUFHORQD


/·DWXU UHJLVWUDW GH OD SREODFLy HQ HOV ~OWLPV DQ\V KD GLVPLQXwW GHV GH O DQ\  DTXHVW DQ\ HV YD
UHJLVWUDU HO Pj[LP GHO VHJOH DPE  SHUVRQHV  OD WHQGqQFLD VHPEOD TXH pV D OD EDL[D SHOV SUz[LPV
DQ\V
,PDWJH$WXUUHJLVWUDWD0DVTXHID3HUtRGH²



)RQW,'(6&$7


/·HYROXFLyJOREDOGHOSHUtRGH  pVSRVLWLYD

$FWXDOPHQWODSREODFLyGH0DVTXHIDSUHVHQWDXQDHVWUXFWXUDGHPRJUjILFDWHQGLQWDO·HQYHOOLPHQWHQ
UHODFLyDOHVGDGHVFRPDUFDOVLFDWDODQHVIHWTXHV·REVHUYDHQODVHJHQWWDXOD

7DXOD3REODFLySHUJUDQVJUXSVG·HGDW$Q\
,QGLFDGRUV HQ 
DQ\V

0DVTXHID

$QRLD

&DWDOXQ\D







²DQ\V







²DQ\V













0pVGHDQ\V


)RQW,GHVFDW

7DXOD$WXUUHJLVWUDW6HFWRUG·DFWLYLWDW0LWMDQD
$Q\

)RQW,'(6&$7

$FWLYLWDWHFRQzPLFD
/·DQjOLVLGHODSREODFLyRFXSDGDSHUVHFWRUVG·DFWLYLWDWSHUPHWREVHUYDUOHVGLQjPLTXHVHFRQzPLTXHV
DL[tFRPUHDOLW]DUXQDFRPSDUDWLYDWHUULWRULDOWDQWDQLYHOOPXQLFLSDOFRPSURYLQFLDO
(O VHFWRU G·DFWLYLWDWV TXH FRQWp PpV SREODFLy RFXSDGD D 0DVTXHID SHU DO VHJRQ WULPHVWUH GH O·DQ\
pVHOVHFWRUVHUYHLVDPEXQGHODSREODFLyRFXSDGDVHJXLWGHODLQG~VWULDDPEXQL
GHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyDPEXQ

,QG~VWULD

&RQVWUXFFLy

6HUYHLV

6HQVHRFXSDFLyDQWHULRU

0DVTXHID











$QRLD











&DWDOXQ\D











)RQW,GHVFDW



(QFRPSDUDFLyDPEOHVGDGHVSURYLQFLDOVD0DVTXHIDO·RFXSDFLyHQHOVHFWRULQGXVWULDOpVVXSHULRUD
QLYHOOSHUFHQWXDOLpVLQIHULRUHQHOVHFWRUVHUYHLV
$PEWRWFRPDODUHVWDGH&DWDOXQ\DKLKDXQDWHUFLDULW]DFLyGHO·HFRQRPLD




$JULFXOWXUD
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,PDWJH&DUUHUG $OHPDQ\DHQHOSROtJRQGHO&ORWGHO;DUHOăOR

$1/,6,'(/$6,78$&,Ð$&78$/
'HILQLFLyGHOHV[DU[HVGHWUDQVSRUWH[LVWHQWV
,QIUDHVWUXFWXUHVYLjULHV
;DU[DSULQFLSDOGHFRPXQLFDFLRQVYLjULHV
/D SULQFLSDO YLD G·DFFpV DO PXQLFLSL GH 0DVTXHID pV OD FDUUHWHUD % TXH HQOODoD &DSHOODGHV L
0DUWRUHOO'·DTXHVWDYLDVXUWHQXQHQWUDPDWGHFDUUHWHUHVTXHHQOODFHQOHVXUEDQLW]DFLRQVGHOPXQLFLSL
VHFWRUVLQGXVWULDOVLDOWUHVQXFOLVGHSREODFLyGHPXQLFLSLVYHwQV
(OQXFOLGH0DVTXHIDpVWUDYHVVDWSHUODFDUUHWHUD%]TXHFRPXQLFDGLUHFWDPHQWDPEOD%HJXGD
%DL[D L YD D SDUDU D OD % SULQFLSDO YLD G·DFFpV DO PXQLFLSL $TXHVWD FDUUHWHUD XQHL[ DOJXQV GHOV
QXFOLVGH0DVTXHID YLODGH0DVTXHID%HJXGD$OWD%HJXGD%DL[DL3DUHOODGD 


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

$PpVG·DTXHVWHVFDUUHWHUHVGLQVHOWHUPHPXQLFLSDOWDPEpKLWUREHP
-

-



%9 $TXHVWD FDUUHWHUD FRPXQLFD 0DVTXHID DPE 3LHUD PLWMDQoDQW OD FRQQH[Ly DPE OD
FDUUHWHUD%$TXHVWDFDUUHWHUDV·XELFDDO·RHVWGHOWHUPHPXQLFLSDOGH0DVTXHIDTXHKLID
GHOtPLW

,QWHQVLWDWPLWMDQDGHWUjQVLW
(OSDUjPHWUH,0' ,QWHQVLWDW0LWMDQD'LjULD V·XWLOLW]DSHUFRQqL[HUODTXDQWLWDWGHYHKLFOHVTXHFLUFXOHQ
SHU XQD GHWHUPLQDGD FDUUHWHUD (O VHX YDORU pV OD PLWMDQD GH WRWV HOV YHKLFOHV TXH FLUFXOHQ SHU XQD
GHWHUPLQDGDYLDGXUDQWXQGLDLDTXHVWHVSRWGHVJORVVDUSHUWLSRORJLDGHYHKLFOHV

%9$TXHVWDFDUUHWHUDFRPXQLFDHOQXFOLGH&DQ4XLVHUyDPE6DQW/ORUHQoG·+RUWRQVLOD
VHYDjUHDLQGXVWULDOLDPEODFDUUHWHUD%9$TXHVWDFDUUHWHUDV·XELFDDO·H[WUHPVXGRHVW
GHOWHUPHPXQLFLSDOGH0DVTXHID

(QODVHJHQWWDXODHVPRVWUHQOHV,0'GHOHVFDUUHWHUHVGHODFDUUHWHUD%9DOWHUPHPXQLFLSDOGH
0DVTXHID L 6DQW 6DGXUQt G·$QRLD MD TXH DTXHVWD FDUUHWHUD WUDQVFRUUH D O·RHVW GHO 3OD 3DUFLDO
FRQIRUPDQWpVODFDUUHWHUDPpVSUz[LPDDOVHFWRU

(OOtPLWVXGGHO·jPELWGHO&ORWGHO;DUHOăORpVODFDUUHWHUD%9(VWUDFWDG·XQDFDUUHWHUD
HQ GLUHFFLy DSUR[LPDGD GH HVWRHVW WRWDOPHQW DVIDOWDGD L DPE XQ FDUULO SHU VHQWLW (O YRUDO
DVIDOWDWGHODFDUUHWHUDpVSUjFWLFDPHQWQXO



7DXOD,QWHQVLWDWV0LWMDQHV'LjULHVGHODFDUUHWHUD%9$Q\L


$Q\

,PDWJH&DUUHWHUD%9DO HQWUDGDGHOSROtJRQGHO&ORWGHO;DUHOăOR





)RQW(ODERUDFLySUzSLD

SN

0XQLFLSL

'HILQLFLyBWUDP

6DQW6DGXUQtG·$QRLD

,0'

,0'
SHVDQWV

9HORFLWDW
PLWMDQD NPK 





%3 3. D6DQW6DGXUQtG $QRLD%9D(VSLHOOV

































6DQW6DGXUQtG·$QRLD

%9D(VSLHOOV%90DVTXHID

































0DVTXHID

%90DVTXHID% 3. 





























)RQW3ODG·$IRUDPHQWVL'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDW


&RPSOHWHQ OD [DU[D YLjULD EjVLFD WRW XQ HQWUDPDW FDPLQV TXH SHUPHWHQ O·DFFpV D WRWV HOV SXQWV
KDELWDWVLH[SORWDFLRQVDJUjULHVLUDPDGHUHVLTXHFRKHVLRQHQHOWHUULWRUL

/DFDUUHWHUD%9HVFRQQHFWDDPEO·~QLFYLDOLQFOzVHQO·jPELWLpVDWUDYpVG·DTXHVWDFDUUHWHUDRQ
HVSURGXLUDQWRWHVOHVFRQQH[LRQVLHOVQRXVIOX[RVGHPRELOLWDW

$O LQWHULRUGHOVHFWRULWUDQVFRUUHHOFDUUHUG $OHPDQ\DTXHDFWXDOPHQWHQOODoDODFDUUHWHUD%9LHO
VHFWRUQRUGGHO3ROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR


(OVHFWRUSURSRVDWHVWUREDHQWUHSXQWVG DIRUDPHQWGHODFDUUHWHUD%9(OSXQWG·DIRUDPHQWGHO
3.DOPXQLFLSLGH0DVTXHIDLHO3.GHOPXQLFLSLGH6DQW6DGXUQtG $QRLD(O3.HVWUREDDEDQVGH
ODLQWHUVHFFLyDPEODFDUUHWHUD%9 HQVHQWLWVXGQRUG TXHGyQDDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDOGHO&ORW
GHO;DUHOăORLHO3.pVSRVWHULRUDFRLQFLGHQWHQODLQWHUVHFFLyHQWUHODFDUUHWHUD%9LOD%
(O,0'VyQVXEVWDQFLDOPHQWGLIHUHQWV $O3.LHQHO3. DTXHWDGLIHUqQFLDSRWVHUGRQDGD
MD TXH HO 3.  QR UHS ODLQIOXqQFLD GHOV YHKLFOHV TXH YROHQ DJDIDU ODFDUUHWHUD % DPE HOV VHFWRUV
LQGXVWULDOV L XUEDQLW]DFLRQV GH 3LHUD L 0DVTXHID L 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV TXH KL KD HQWUH HO 3N  GH OD
FDUUHWHUD%9LHO3.7DPEpV KDGHWHQLUHQFRPSWHTXHHQHOPXQLFLSLGH6DQW6DGXUQtG $QRLDKL
WUDQVFRUUHO $XWRSLVWD$S
$TXHVWHV ,0' V VyQ LQIHULRU DO SXQW G·DIRUDPHQW GHO 3.  VHJXUDPHQW GRQDGD OD LQIOXqQFLD GH OD
FDUUHWHUD$3HQHO3. DOFRVWDWGH6DQW6DGXUQtG·$QRLDSHUzpVVXSHULRUHOGHYHKLFOHVSHVDWV
HO 3.  (O SHUFHQWDWJH VXSHULRU GH YHKLFOHV SHVDWV SRWVHU GRQDW SHU GRV IDFWRUV XQ pV OD PHQRU,0'
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SHUXQPDWHL[WUjQVLWWRWDOGHYHKLFOHVSHVDWVRWDPEpSRWVHUGRQDWSHUODSUHVHQFLDGHYDULVSROtJRQV
LQGXVWULDOV DO OODUJ GH OD FDUUHWHUD %9 L OD &DUUHWHUD %9 DO PXQLFLSL GH 0DVTXHID L GH 6DQW
/ORUHQoG·+RUWRQV HQHOVTXDOVHQHOIXWXULVHJRQVODSUSRVWDKLKDXULDHOSROtJRQGHOFORWGHO[DUHOăOR 

KRUDULVGLHV)HLQHUVGH0DVTXHIDD%DUFHORQD





9LHVLQWHULRUVGHO3OD3DUFLDO

)RQW)*&FDW

$FWXDOPHQW HQ HO SURSL VHFWRU QR KL KD FDUUHUV R FDPLQV DPE WRW HO OtPLW RHVW GHO VHFWRU pV HO FDUUHU
G $OHPDQ\DTXHGyQDDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDO&ORWGHO[DUHOăORLTXHHQHOIXWXUFRPSDUWLULHQDTXHVWD
YLDDPEHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLF&ORWGHO;DUHOăOR


7UDQVSRUWFROăOHFWLXGHVXSHUItFLH
3HOTXHIDHOWUDQVSRUWFROăOHFWLXLQWHUXUEjDPEDXWRE~VWUREHPYjULHVOtQLHVSUz[LPHVDOVHFWRUSURSRVDW

3HUWDQWpVXQDYLDXWLOLW]DGDSHOVYHKLFOHVTXHYROHQDFFHGLUDOVHFWRULQGXVWULDODL[tFRPDOHVFDVHVHQ
6zO 1R 8UEDQLW]DEOH DO QRUG GHO VHFWRU DL[t FRP OHV LQVWDOăODFLRQV G $IILQLW\ WDPEp DO QRUG VHJRQV
O ,QIRUPH $PELHQWDO GHO 3OD (VSHFLDO G DTXHVWHV LQVWDOăODFLRQV HO QRPEUH Pj[LP GH WUHEDOODGRUV VHULHQ
HOVTXDOVHVGHVSODFHQDPEFRW[H UYHKLFOHVELFLFOHWHVLRYLDQDQWV

$TXHVWHVOtQLHVVyQ

-



*UDQGHW6W/ORUHQo*HOLGDD%DUFHORQD2SHUDGDSHU+LOOVDKLVSDQROODFXQHQVH6/



7UDQVSRUWS~EOLF

,PDWJH+RUDULVLUHFRUUHJXWOtQLDLQWHUXUEDQDG DXWRE~V*UDQGHW6W/ORUHQo*HOLGDD%DUFHORQD

(O PXQLFLSL GH 0DVTXHID GLVSRVD GH VHUYHL GH IHUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D L WDPEp
GLVSRVDWUHVOtQLHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLXLQWHUXUEjDPEDXWRE~VTXHHQOODoDDPEGLIHUHQWV PXQLFLSLVL
GLIHUHQWVLQGUHWVGHOSURSLPXQLFLSL

)HUURFDUULO
3HO TXH D OD [DU[D IHUURYLjULD H[LVWHQW )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D  (O PXQLFLSL GH
0DVTXHIDGLVSRVDGHWUHVHVWDFLRQV$TXHVWHVHVWDFLRQVVyQ
-

(VWDFLy GHOV )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH 0DVTXHID /tQLD 5 L 5 )*&
%DUFHORQD,JXDODGD 

-

(VWDFLy GHOV )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH &DQ 3DUHOODGD /tQLD 5 )*&
%DUFHORQD,JXDODGD 

-

(VWDFLyGHOV)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGH%HJXGD /tQLD5)*&%DUFHORQD
,JXDODGD 


)RQWKWWSKLOOVDEXVFRP


,PDWJH3DUDGDLUHFRUUHJXWHQWUHO HQWUDGDDOVHFWRULODSDUDGDGH&GHOD&DUUHWHUDGH*HOLGD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV GHODOtQLD


$TXHVWHVHVORFDOLW]HQDXQDGLVWjQFLDDSUR[LPDGDGHNPDSHX (VWDFLyGH0DVTXHID .P
GHO (VWDFLyGH&DQ3DUHOODGDL.PGHO (VWDFLyGHOD%HJXGD HQGLVWjQFLDUHFRUUHJXGDUHDO GHO
SRVVLEOHDFFpVDO jPELWHQODLQWHUVHFFLyGHOFDUUHUG $OHPDQ\DDPEODFDUUHWHUD%9

,PDWJH5HFRUUHJXWLKRUDULV GHVGH0DVTXHID GHIHUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW/tQLD55


)RQW*RRJOHPDSV



KRUDULVGLHV)HLQHUVGH0DVTXHIDD,JXDODGD
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,PDWJH(VWDFLRQVGH)*&LG·DXWRE~VDO·HQWRUQGHO·jPELW

)RQW*RRJOHVWUHHWYLHZ$Q\





,PDWJH3DUDGDLUHFRUUHJXWHQWUHO HQWUDGDDOVHFWRULODSDUDGDGHFDQ4XLVHUyGHODOtQLD

)RQW(ODERUDFLySUzSLD





)RQW*RRJOHPDSV



$ODFDUUHWHUD%9LDO HQWUDGDGHO DFWXDOSROtJRQLQGXVWULDOKLKDXQDSODWDIRUPDTXHWpODIXQFLy
GHSDUDGDG DXWRE~VSHUGRQDUVHUYHLDOPDWHL[SROtJRQLQGXVWULDOORJtVWLF



,PDWJH,QIUDHVWUXFWXUDSHUDSDUDGDG DXWRE~VDO HQWUDGDGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR

)RQW*RRJOHVWUHHWYLHZ$Q\





$ ODSDUDGDGH&DQ4XLVHUyV LQGLFDTXHGHVG DTXHVWSXQWHVSRWDQDUD0DVTXHID*HOLGD5HQIHL
3REOH 0DUWRUHOO L 6DQW 6DGXUQt G $QRLD DL[t FRP D 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV 6HJRQV HV SRW YHXUH HQ OHV
VHJHQWVLPDWJHV
,PDWJH+RUDULVLGHVWLQDFLRQVGHVGHODSDUDGDG DXWRE~VGH&DQ4XLVHUy


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

;DU[DLWLQHUDULVSHUDYLDQDQWVLELFLFOHWHV
;DU[DG LWLQHUDULVSHUDYLDQDQWV
/DSUzSLDVLWXDFLyGHO jPELWIDTXHDTXHVWVHVLWXwOOXQ\GHOVFDUUHUVXUEDQVLHOVSULQFLSDOVHTXLSDPHQWV
GHOPXQLFLSLGH0DVTXHIDR6DQW/ORUHQoG +RUWRQV SHUSUR[LPLWDW $L[tPDWHL[QRKLKDLWLQHUDULVSHUD
YLDQDQWV TXH SDVVLQ D SURS GHO VHFWRU WUHW G DOJXQV LWLQHUDULV H[FXUVLRQLVWHV TXH WUDQVLWHQ SHO WHUPH
PXQLFLSDOLTXHSHUPHWHQDFFHGLUEjVLFDPHQWDOD6HUUDGH&ROOFDUG~V
$PEWRWLVHJRQVODUHFHUFDUHDOLW]DGDQRKLKDFDSVHQGHURLWLQHUDULSHDWRQDOVRDPEELFLFOHWDTXH
WUDQVFRUUHSHOVHQWRUQVGHO·jPELW/DJUDQSDUWGHOVLWLQHUDULVH[FXUVLRQLVWHVVHQ\DOLW]DWVRQRHVUHDOLW]HQ
DOQRUGGHOWHUPHPXQLFLSDO
$OPXQLFLSLGH0DVTXHIDFDOGHVWDFDUSHULPSRUWjQFLDLYLVWRVLWDWHOVVHJHQWVLWLQHUDULV
•





)RQW(ODERUDFLySUzSLD




*5 6HQGHUV GHOV 0LUDGRUV 6·LQLFLD D 6LWJHV L Wp ILQDO D FDQHW GH 0DU SDVVDQW D O·HWDGD  SHU
0DVTXHID
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•

*5$/D%HJXGD$OWDKLKDODFRQQH[LyHQWUHHO*5LHO*5



(O DQ\ GHOVYHKLFOHVFHQVDWVHVFRUUHVSRQHQDWXULVPHVTXHJHQHUDXQDWD[DGHPRWRULW]DFLy
GH  WXULVPHV KDELWDQWV $TXHVW tQGH[ pV VXSHULRU D OD PLWMDQD FDWDODQD TXH pV GH 
WXULVPHVKDELWDQWV DQ\ 


;DU[DGHFDUULOVELFLXUEDQV
$FWXDOPHQW 0DVTXHID QR GLVSRVD GH FDUULO ELFL GLQV HO VHX FDVF XUEj DPE O H[FHSFLy GHO FDUULO ELFL
DQQH[DOVHFWRUG HVWXGLLTXHIRUPDUjSDUWGHOIXWXUSROtJRQORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăOR$TXHVWUHFRUUH
HOFDUUHUG $OHPDQ\DFRPSDUWLQWHVSDLDODYRUHUDG DTXHVW
(VWUDFWDG XQFDUULOELFLQRVHJUHJDWG XQDDPSODGDDSUR[LPDGDGHPHWUHVLGLIHUHQFLDWGHOD]RQD
GHYLDQDQWVSHUODGLIHUHQWFRORUDFLy
,PDWJH&DUULOELFLHQHOFDUUHUG $OHPDQ\D SROtJRQLQGXVWULDOGHOFORWGHO[DUHOăOR 


6LHVFUHXHQOHVGDGHVGHOSDUFGHYHKLFOHVDPEODSREODFLyHVSRWFDOFXODUO·tQGH[GHPRWRULW]DFLyGHO
PXQLFLSL DTXHVW tQGH[ SHUPHW FRPSDUDU GLIHUHQWV WHUULWRULV HQWUH VL (Q HO VHJHQW JUjILF HV SRW YHXUH
TXHTXHHOSDUFGHYHKLFOHVKDFUHVFXWILQVKLWRWDXJPHQWDQWODSREODFLyGH0DVTXHIDV0DOJUDWWRW
HVPDQWpDXQQLYHOOLQIHULRUDXQDXWRPzELOSHUSHUVRQD


,PDWJH(YROXFLyGHO·ÌQGH[GHPRWRULW]DFLy0DVTXHID3HUtRGH²








)RQW(ODERUDFLySUzSLD






(Q HO PXQLFLSL YHt GH 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV HQ HO SROtJRQ LQGXVWULDO GH &DQ 3XMDGHV KL KD XQD FDUULO
ELFLFOHWDVHJUHJDWGHODFLUFXODFLyLFRUUHFWDPHQWVHQ\DOLW]DWSHCUR~QLFDPHQWWpXQDORQJLWXGGH
PHWUHVLVHQVHFRQWLQXwWDW








7DXOD'LVWULEXFLyGHOSDUFGHYHKLFOHVGH0DVTXHID$Q\L
&DPLRQVL
7UDFWRUV
$XWREXVRVL
$Q\
7XULVPHV 0RWRFLFOHWHV
7RWDO
IXUJRQHWHV
LQGXVWULDOV
DOWUHV





1~P




1~P




1~P




1~P
















































6HJRQVOHV GDGHVGHO·,QVWLWXWG·(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D ,'(6&$7 HO PXQLFLSLGH0DVTXHIDUHJLVWUD
O·DQ\XQSDUFPzELOGHYHKLFOHVTXHUHSUHVHQWDXQDXJPHQWGHOUHVSHFWDO·DQ\








)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHGDGHVGHO·,GHVFDW

0RWRULW]DFLyLDSDUFDPHQWV

1~P





3HUDOWUDEDQGDKLKDDOJXQFDPtUXUDOTXHHWSHUPHWFRQQHFWDUHOVHFWRUDPEODXUEDQLW]DFLyGH&DQ
4XLVHUyDSDUWLUG DTXHVWSXQWHOUHFRUUHJXWFDSDTXDOVHYROLQGUHWV KDGHIHUHQFDOoDGDFRPSDUWLGD
DPEHOVYHKLFOHVGHODFDUUHWHUD















































































7DXOD&RPSDUDFLyGHO·tQGH[GHPRWRULW]DFLyGHGLIHUHQWVjPELWVWHUULWRULDOV$Q\
&DPLRQV,
7XULVPHV
0RWRFLFOHWHV
IXUJRQHWHV
7RWDO

0DVTXHID









$QRLD









&DWDOXQ\D









)RQW,GHVFDW





&RP HV SRW REVHUYDU D 0DVTXHID O DQ\  Wp XQ tQGH[ GH PRWRULW]DFLy VXSHULRU D O tQGH[ GH OD
PLWMDQDGH&DWDOXQ\DLLQIHULRUDODPLWMDQDGHODFRPDUFDGHO $QRLD




$SDUFDPHQWV


'RQDGD OD ORFDOLW]DFLy GH O·jPELW DOOXQ\DW GHO QXFOL XUEj GH 0DVTXHID L 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV L OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVXVRVDFWXDOVGHO·jPELWQRpVUHOOHYDQWODFDSDFLWDWG·DSDUFDPHQWVGHOQXFOLGH
0DVTXHID $PE WRW HQ HO FDUUHU TXH GyQD DFFpV D O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO GHO &ORW GHO ;DUHOăOR
&DUUHUG $OHPDQ\D 








)RQW,GHVFDW
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,PDWJH2UtJHQVGHOVGHVSODoDPHQWVDWUHWVD0DVTXHIDSHUPRWLXVODERUDOV  $Q\

0RELOLWDWREOLJDGDGHOPXQLFLSL
(Q DTXHVW SXQW ~QLFDPHQW V·DYDOXHQ HOV GHVSODoDPHQWV SHU PRWLXV ODERUDOV GRQDW O·~V LQGXVWULDO GHO
VHFWRUTXHHVSUHWpQGHVHQYROXSDU

3LHUD
0DUWRUHOO
%DUFHORQD
$OWUHVPXQLFLSLV
(VSDUUHJXHUD
*HOLGD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV
+RVSLWDOHWGH/OREUHJDWO
,JXDODGD
7HUUDVVD
6DQW)HOLXGH/OREUHJDW
6DQW(VWHYH6HVURYLUHV
2OHVDGH0RQWVHUUDW
6DQW$QGUHXGHOD%DUFD
+RVWDOHWVGH3LHURODHOV
6DQW9LFHQoGHOV+RUWV
6DQW%RLGH/OREUHJDW
6DQW6DGXUQtG $QRLD
6DQW&XJDWGHO9DOOqV
&RUQHOOjGH/OREUHJDW
&DSHOODGHV
0ROLQVGH5HL
$EUHUD
9LODIUDQFDGHO3HQHGqV
9DOOERQDG $QRLD
6DQW-RDQ'HVSt
%DGDORQD

/D LQIRUPDFLy GHOV FHQVRV GH SREODFLy UHIHUHQW D OD ORFDOLW]DFLy GH O DFWLYLWDW HFRQzPLFD GH OD
SREODFLySHUPHWFRQqL[HUODPRELOLWDWREOLJDGDGHODSREODFLyDSDUWLUGHODFRPSDUDFLyHQWUHHOOORF
GHWUHEDOOLHOOORFGHUHVLGHQFLDGHOVRFXSDWV
/D VHJHQW WDXOD PRVWUD OD ORFDOLW]DFLy GH O DFWLYLWDW GH OD SREODFLy RFXSDGD GH GLQV L GHIRUD GHO
PXQLFLSL L OD ORFDOLW]DFLy GHO FHQWUH GH WUHEDOO SHUPHWHQW VDEHU OD PRELOLWDW GHOV WUHEDOODGRUV HQ HO
WHUULWRULG HVWXGL
7DXOD3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQWLOORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV$Q\


3HUPRWLXVODERUDOV
5HVLGHQWV2FXSDWVDGLQV



1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV



5HVLGHQWVRFXSDWVIRUD



/ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV  



3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQW  



'LIHUqQFLD    



 /ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV 5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV
 3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQW 5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV5HVLGHQWVRFXSDWVDIRUD
)RQW,GHVFDW


&RPHVSRWREVHUYDUGHOWRWDOGHGHVSODoDPHQWVREOLJDWVO·DQ\ FDSDGLQVLFDSDIRUDGH
0DVTXHID SHU PRWLXVODERUDOVHOHUHQDGLQVGHOSURSLPXQLFLSL UHVLGHQWVTXHWUHEDOOHQGLQVHO
PXQLFLSL 
3HU DOWUD EDQGD SHO TXH ID D OD PRELOLWDW LQWHUPXQLFLSDO UHVLGHQWV D GLQV L IRUD GHO PXQLFLSL GH
0DVTXHID  SHUVRQHV TXH V·KDQ GH GHVSODoDU  V·REVHUYD TXH HO PXQLFLSL GH 0DVTXHID JHQHUD
PpV GHVSODoDPHQWV FDS D IRUD TXH QR SDV HOV TXH DWUHX  SHUVRQHV YV  SHUVRQHV  IHW TXH
LPSOLFDTXHVXPDQWHOVUHVLGHQWVLQRUHVLGHQWVTXHWUHEDOOHQD0DVTXHIDVLJQLILTXHQSHUVRQHVTXH
HVGHVSODFHQDO·LQWHULRUGHOPXQLFLSLQRPEUHLQIHULRUDOVUHVLGHQWVGH0DVTXHIDTXHHVGHVSODFHQSHU
WUHEDOODUIRUDGHOPXQLFLSLWHQLQWHQUHVXPXQEDODQoQHJDWLXGHOVOORFVGHWUHEDOOLHVWXGLHQHOPXQLFLSL
SHUVRQHV 







































)RQW,GHVFDW


'·XQ WRWDO GH  GHVSODoDPHQWV DWUHWV SHU PRWLX GH IHLQD 3LHUD pV HO PXQLFLSL TXH HQ JHQHUD PpV
  VHJXLW GH 0DUWRUHOO %DUFHORQD  L   GHJXW D OD SUR[LPLWDWV G·DTXHVWV PXQLFLSLV DO
PXQLFLSLGH0DVTXHIDLDODFDSLWDOLWDWGH%DUFHORQD



/HV VHJHQWV GDGHV TXH HV SUHVHQWHQ VyQ HOV PXQLFLSLV G·RQ YHQHQ HOV WUHEDOODGRUV GH IRUD TXH
WUHEDOOHQD0DVTXHIDLRQYDQHOVUHVLGHQWVGHO PXQLFLSLTXHWUHEDOOHQDIRUD $TXHVWHVGDGHVVyQ GH
O·DQ\  SHU WDQW SRGHQ KDYHUKL GLIHUqQFLHV DPE OD VLWXDFLy DFWXDO SHUz VHUYHL[HQ SHU YHXUH OD
WHQGqQFLD
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,PDWJH'HVWLQDFLRQVGHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHU0DVTXHIDSHUPRWLXVGHIHLQD  $Q\
%DUFHORQD
0DUWRUHOO
5HVLGHQWVRFXSDWVDGLYHUVRVPXQLFLSLV
6DQW(VWHYH6HVURYLUHV
$EUHUD
3LHUD
+RVSLWDOHWGH/OREUHJDWO
$OWUHVPXQLFLSLV
6DQW6DGXUQtG $QRLD
&DVWHOOELVEDO
6DQW$QGUHXGHOD%DUFD
,JXDODGD
&DVWHOOYtGH5RVDQHV
6DQW%RLGH/OREUHJDW
&RUQHOOjGH/OREUHJDW
)RUDGH&DWDOXQ\D
(VSDUUHJXHUD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV
6DQW-XVW'HVYHUQ
5XEt
0ROLQVGH5HL
7HUUDVVD
6DQW9LFHQoGHOV+RUWV
6DQW)HOLXGH/OREUHJDW
3UDWGH/OREUHJDWHO
9DOOERQDG $QRLD
*HOLGD
9LODIUDQFDGHO3HQHGqV
3DOOHMj
6DEDGHOO
(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
2OHVDGH0RQWVHUUDW
0DUWRUHOOHV
6DQWD3HUSqWXDGH0RJRGD
6DQW&XJDWGHO9DOOqV
0DWDGHSHUD
*DYj
%DGDORQD
7RUUHODYLW
7RUUHGH&ODUDPXQWOD
6DQW-RDQ'HVSt
%DOVDUHQ\




















































7DXOD3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQWLOORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWVSHUWLSXVGHWUDQVSRUW
0DVTXHID$Q\

5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV

1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV

5HVLGHQWVRFXSDWVDIRUD
5HVLGHQWVRFXSDWVHQGLYHUVRVPXQLFLSLV
/ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV  

3ULYDW

7UDQVSRUW
3~EOLF

1R
PRWRULW]DW

1RHV
GHVSODoD

1R
DSOLFDEOH





























































































'LIHUqQFLDORFDOLW]DWVUHVLGHQWV





















5HVSHFWH D OHV GHVWLQDFLRQV GHOV GHVSODoDPHQWV GH IHLQD %DUFHORQD HV WURED HQ SULPHU OORF DPE XQ
GHOWRWDOVHJXLWGHOHVSREODFLRQVGH0DUWRUHOO  L6DQW(VWHYH6HVURYLUHV  

'HVSODoDPHQWVREOLJDWVSHUPLWMjGHWUDQVSRUW
$ O·KRUD G·DQDOLW]DU DTXHVWV GHVSODoDPHQWV pV LPSRUWDQW DQDOLW]DU HOV PLWMDQV GH WUDQVSRUW XWLOLW]DWV HQ
HOV PDWHL[RV HQ DTXHVW VHQWLW O·,QVWLWXW G·(VWDGtVWLFD GH &DWDOXQ\D HOV KD DJUXSDW GH OD VHJHQW
PDQHUD
3ULYDWFRW[HRIXUJRQHWDFRPDFRQGXFWRUFRW[HRIXUJRQHWDFRPDSDVVDWJHURPRWRDPpVGHOHV
FRPELQDFLRQVG DTXHVWHVFDWHJRULHVHQWUHHOOHVRDPEQRPRWRULW]DW FDPLQDQWRHQELFLFOHWD 
3~EOLF DXWRE~V DXWRFDU R PLFURE~V PHWUR R WUHQ D PpV GH OHV FRPELQDFLRQV G DTXHVWV PLWMDQV GH
WUDQVSRUWHQWUHHOOVDPEXQGHSULYDW FRW[HRPRWR LDPEQRPRWRULW]DW FDPLQDQWRHQELFLFOHWD 
1RPRWRULW]DWFDPLQDQWRHQELFLFOHWDLODVHYDFRPELQDFLy
1RDSOLFDEOH7UHEDOOHQRHVWXGLHQHQGLYHUVRVPXQLFLSLVWHQHQXQDVHJRQDUHVLGqQFLDDOOORFGHWUHEDOO
RHVWXGLRQRKDQFRQWHVWDWDTXHVWDSUHJXQWD
1RHVGHVSODoD$TXHOOHVSHUVRQHVTXHWUHEDOOHQRHVWXGLHQHQHOVHXSURSLPXQLFLSL

/HVVHJHQWVWDXODLILJXUHVPRVWUHQDTXHVWHVGDGHVG·XQDIRUPDJUjILFD









)RQW,GHVFDW



















3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQW  

)RQW,GHVFDW



7RWDO
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-

0HVXUHV SHO FRQGLFLRQDPHQW GH O·HVSDL YHUG PLQLPLW]DU HOV HVSDLV LPSHUPHDEOHV XWLOLW]DU HVSqFLHV
DXWzFWRQHVSHUOHVSODQWDFLRQV

-

0HVXUHVSHUDIDYRULUO·HVWDOYLG·DLJXD(VWDEOLPHQWG·XQD[DU[DVHSDUDWLYDG·DLJHVSOXYLDOVSHUDOUHJGH
OHV ]RQHV YHUGHV (VWDEOLPHQW GH UHTXHULPHQWV FRQVWUXFWLXV SHU WDO GH PLQLPLW]DU HO FRQVXP G·DLJXD DOV
HGLILFLV



(VWDEOLU UHTXHULPHQWV FRQVWUXFWLXV SHU WDO TXH HV SXJXLQ LQVWDOăODU HVWUXFWXUHV G·DSURILWDPHQW VRODU DOV
WHXODWVGHOHVHGLILFDFLRQV

3ODQVVXSUDPXQLFLSDOV
3OD7HUULWRULDO3DUFLDOGHOHV&RPDUTXHV&HQWUDOV
(O*RYHUQGH&DWDOXQ\DHQGDWDGHVHWHPEUHGHYDDSURYDUGHILQLWLYDPHQWHO3ODWHUULWRULDOSDUFLDOGH
OHV &RPDUTXHV &HQWUDOV / DFRUG GH *RYHUQ L OD QRUPDWLYD GHO 3OD YDQ VHU SXEOLFDWV HQ HO 'LDUL 2ILFLDO GH OD
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DQ~PGHG RFWXEUHGHDO HIHFWHGHODVHYDH[HFXWLYLWDWLPPHGLDWD
,PDWJH3OD7HUULWRULDO0HWURSROLWjGH%DUFHORQD


'HVFULSFLyGHO3OD3DUFLDO
/DYLDOLWDWGHOSROtJRQLQGXVWULDOYHtMDFRQVROLGDWGHILQHL[O·HVWUXFWXUDYLjULDGHOQRXVHFWRUTXHDSURILWDHOPDWHL[
FDUUHUG·$OHPDQ\DSHUDFFHGLUDODSDUFHOăODLDOVVLVWHPHVG·HVSDLVS~EOLFVGHOQRXjPELW
(O WRUUHQW OD SUHVqQFLD GH WHUUHQ\V DPE IRUWD SHQGHQW DL[t FRP HOV HVSDLV GHVWLQDWV D UHVHUYHV GH VLVWHPHV
FRQGLFLRQHQ OD XELFDFLy GH OHV IXWXUHV HGLILFDFLRQV TXH V·DQLUDQ VLWXDQW HQ SODWDIRUPHV DGDSWDGHV D OD
WRSRJUDILDGHO·jPELW
/·RUGHQDFLySURSRVDGDV·HVWUXFWXUDDSDUWLUGHODYLDOLWDWH[LVWHQWHOFDUUHUG·$OHPDQ\DBDO·RHVWGHOTXDOHVYDQ
FRQILJXUDQWXQHVSODWDIRUPHVRQHVGLVSRVDUDQOHVIXWXUHVHGLILFDFLRQVLHOVVLVWHPHVG·HTXLSDPHQWVL]RQHVYHUGHV

6LVWHPDYLDUL
/·DFFpVDOHV]RQHVLVLVWHPHVGHOVHFWRUHVSUHYHXHQGHVGHOFDUUHU$OHPDQ\D&RQFUHWDPHQWHVUHDOLW]DUDQGRV
DFFHVVRVDOD~QLFDSDUFHOăODSULYDGDXQSHUFDGDXQDGHOHVGXHVSODWDIRUPHVHQOHVTXHV·RUJDQLW]DDTXHVWD
JUDQSDUFHOăODLXQSHUO·HTXLSDPHQWS~EOLF
(QHOGHVHQYROXSDPHQWGHOVHFWRUHVSUHYHXHQGXHVREUHVH[WHUQHVDO·jPELWSHUPLOORUDUOD[DU[DYLjULD


)RQW3OD7HUULWRULDO0HWURSROLWjGH%DUFHORQD

-

/DIRUPDFLyG·XQDURWRQGDDOPDWHL[FDUUHUG·$OHPDQ\DGHVGHODTXHV·LQLFLDXQYLDOSHUDFFHGLUDOHV
DFWLYLWDWVH[LVWHQWVVLWXDGHVHQVzOQRXUEDQLW]DEOHLWDPEpDXQDGHHOVSODWDIRUPHVGHODJUDQSDUFHOăOD
/DURWRQGDWLQGUjXQGLjPHWUHH[WHULRUGHP

-

/DIRUPDFLyG·XQDURWRQGDDODFUXwOODGHODFDUUHWHUD%9DPEHOFDUUHUG·$OHPDQ\DSHUIDFLOLWDUOD
PDQLREUDELOLWDWGHOVYHKLFOHVLPLOORUDUODVHJXUHWDWGHODFLUFXODFLy





6zOG·~VSULYDWLHGLILFDFLy

(O 37&& SUHYHX HO WUDoDW G·XQ QRX YLDO SHO OtPLW VXGHVW GHO PXQLFLSL $O SXQW  GH O·DUWLFOH  'HWHUPLQDFLRQV
JUjILTXHV GHO VLVWHPD G·LQIUDHVWUXFWXUHV V·HVWDEOHL[HQ GLIHUHQWV QLYHOOV GH FRQFUHFLy (Q HO FDV GHO YLDO TXH XQHL[
0DVTXHID DPE OD FDUUHWHUD %9 OD UHSUHVHQWDFLy pV HVTXHPjWLFD L H[SUHVVD ~QLFDPHQW O·REMHFWLX GH
FRQQHFWLYLWDWHQWUHGRVSXQWV

(VSUHYHXXQWLSXVGH]RQLILFDFLySULYDGDDGLHQWDOVXVRVSUHYLVWRVLDOVUHTXHULPHQWVGHO·HGLILFDFLy





3ODQHMDPHQWWUDPLWDW3OD3DUFLDO8UEDQtVWLF

(VGHILQHL[XQD~QLFDSDUFHOăODTXHHVFRQILJXUDHQGXHVSODWDIRUPHVSHUWDO G·DGDSWDUVHDODWRSRJUDILDGHO
WHUUHQ\RQHVGLVSRVDUDQOHVQRYHVHGLILFDFLRQV/DSDUFHOăODUHVXOWDQWGHOVHFWRUHVGHVWLQDUjDO·DPSOLDFLyGHOHV
LQVWDOăODFLRQVGHO·HVWDEOLPHQWH[LVWHQWDOSROtJRQ´(O&ORWGHO;DUHOăORµ


•

=RQDLQGXVWULDOD



2EMHFWLXVGHO3OD3DUFLDO

6LVWHPDG·HVSDLVOOLXUHVLG·HTXLSDPHQWV

/·REMHFWLXSULQFLSDOpVGHVHQYROXSDUXQVHFWRUGHVzOXUEDQLW]DWHQzSWLPHVFRQGLFLRQVSHUDIDYRULUODLPSODQWDFLy
G·HGLILFDFLRQV SHU XVRV LQGXVWULDOV L ORJtVWLFV L SRVVLELOLWDU O·DPSOLDFLy GH O·HVWDEOLPHQW H[LVWHQW DO QRUGRHVW GH
O·jPELW
$PpVDPpVSHUPHWO·REWHQFLyGHVzOS~EOLFSHUODFUHDFLyGHQRYHVGRWDFLRQV
(OVFULWHULVSODQWHMDWVHQO·RUGHQDFLyVyQ

(OV HVSDLV OOLXUHV SUHYLVWRV V·KDQ VLWXDW HQ WUHV SHFHV GH VzO /D PpV JUDQ URGHMD OD SDUFHOăOD SULYDGD L LQFORX HOV
WHUUHQ\VVLWXDWVDOQRUGGHOVHFWRUSHURQGLVFRUUHXQWRUUHQWWDPEpV·HVWpQSHOVOtPLWVHVWLVXG
/HV DOWUHV GXHV SHFHV HV VLWXHQ D O·H[WUHP QRUG GH O·jPELW L HVWDQ VHSDUDGHV HQWUH HOOHV SHU XQD UHVHUYD GH
SURWHFFLyYLjULD

'XU D WHUPH G·XQD PDQHUD DGHTXDGD L UHVSHFWXRVD DPE HO WHUULWRUL OD QRYD LPSODQWDFLy GH FDLUH
LQGXVWULDOORJtVWLF

/·RUGHQDFLySURSRVDGDSUHYHXXELFDUODSHoDG·HTXLSDPHQWVHQXQDSHoDVLWXDGDDOVXGGHOVHFWRUHQIDoDQD
DO FDUUHU G·$OHPDQ\D L TXH OOLQGD DO QRUG L DO VXG DPE HO VLVWHPD G·HVSDLV YHUGV L D O·RHVW DPE OD UHVHUYD GH
SURWHFFLyYLjULD



3UHVHUYDUOHVjUHHVRFXSDGHVSHUYHVVDQWVLOOHUHVLHOVWHUUHQ\VFLUFXPGDQWV

$OVXGGHOVHFWRUHVFRQILJXUDXQDJUDQVXSHUItFLHGHVWLQDGDDVLVWHPDG·HVSDLVS~EOLFV



,PSODQWDUPHVXUHVLUHTXHULPHQWVDPELHQWDOVSUHYHQWLXVRFRUUHFWRUVHQWUHDOWUHV
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7DXOD 4XDGUHGHVXSHUItFLHVGHODSURSRVWDGH3OD3DUFLDO´(O&ORWGHO;DUHOăORµ

´$UWLFOH'HWHUPLQDFLRQVSHUDOD]RQDLQGXVWULDOSDUFHOăOD~QLFDJUDQ FODXD 
27LSXV HGLILFDWRUL

336(&725´(/&/27'(/;$5(/ă/2µ

(OWLSXVG RUGHQDFLyVHUjHOG HGLILFDFLyDwOODGD



6,67(0(6
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3DUFHOăOD
/DSDUFHOăODpV~QLFDLLQGLYLVLEOH


)DoDQD
/DIDoDQDPtQLPDpVGHP


2FXSDFLy GHSDUFHOăOD
/ RFXSDFLyPj[LPDSHUPHVDpVGHO
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(GLILFDELOLWDWGHSDUFHOăOD
/ HGLILFDELOLWDWPj[LPDSHUPHVDSHUSDUFHOăODpVGHPòVWPòVzO


6HSDUDFLyGHSDUWLRQV
/DVHSDUDFLyPtQLPDDYLDOLDODUHVWDGHOOLQGDUVpVGHP



727$/33´(/&/27'(/;$5(/ă/2µ







9ROXP

)RQW0HPzULDG RUGHQDFLyGHO338´(O&ORWGHO;DUHOăORµ

(OYROXPPj[LPSHUPqVpVGHPóPòVzO



,PDWJH=RQLILFDFLySURSRVDGDSHO338´(O&ORWGHO;DUHOăORµ



0RYLPHQWVGHWHUUHV
/D FRWD GH QLYHOO GH OD SDUFHOăOD HV GHWHUPLQD RULHQWDWLYDPHQW HQ OD GRFXPHQWDFLy JUjILFD QR REVWDQW DTXHVWD HV
SRGUjPRGLILFDUGHPDQHUDTXHHQFDSFDVHQHOVOtPLWVGHSDUFHOăODHVSRGUjH[FDYDUPpVGHPHWUHVLUHSOHQDU
PpVGHPHWUHVUHVSHFWHODFRWDGHSODWDIRUPHVJUDILDGDDOSOjQROSODWDIRUPHVG·DQLYHOODFLy0XUVLWDOXVVRV
(OV PXUV GH FRQWHQFLy GH WHUUHV QR SRGUDQ VREUHSDVVDU HQ OD SDUW YLVWD XQD DOoDGD GH  PHWUHV &DOGUj GRQDU D
DTXHVWVPXUVWUDFWDPHQWG·LQWHJUDFLySDLVDWJtVWLFD
7DOXVVRV /·DOoDGD Pj[LPD GHOV WDOXVVRV VHUj FRP D Pj[LP GH  P 3HU GHVQLYHOOV VXSHULRUV V·KDXUDQ GH VLWXDU EHUPHV
G·PG·DPSODGDHQWUHWDOXVVRVRQHVGLVSRVDUjSODQWDFLyG·DUEUHV


$OoDGDPj[LPD
/ DOoDGDPj[LPDSHUPHVDpVGHPHWUHVSUHVDVREUHODFRWDWHUUHQ\PRGLILFDWILQVDVRWDGHO HOHPHQWHVWUXFWXUDO
GH  IRUPDFLy  GH  FREHUWD  / DOoDGD  Pj[LPD  LQFORVD O HVWUXFWXUD L DFDEDWV HQ O DUUHQFDGD GH FREHUWD VHUj GH 
PHWUHV
(V SHUPHW TXH HQ HO  GH OD VXSHUItFLH HGLILFDEOH O DOoDGD VLJXL GH  P VHPSUH TXH VLJXL QHFHVVDUL SHU UDRQV
WRSRJUjILTXHVRDFDXVDGHOVHOHPHQWVWqFQLFVDVVRFLDWVDODSURGXFFLy
(QODSDUWFRUUHVSRQHQWDGHVSDW[RVLRILFLQHVHVSHUPHWXQQ~PHURGHSODQWHVFRUUHVSRQHQWDSODQWDEDL[DPpVWUHV
DTXHVWVHVSDLVQRSRGUDQRFXSDUPpVGHOGHODVXSHUItFLHGHOVzO


(GLILFDFLRQVDX[LOLDUV



(V SHUPHWHQ HGLILFDFLRQV DX[LOLDUV HQ OHV IUDQJHV OOLXUHV FRQILJXUDWV FRP D SRU[RV DPE  GHOV VHXV  ODWHUDOV REHUWV
DTXHVWVHVGHVWLQDUDQH[FOXVLYDPHQWD~VG DSDUFDPHQW/ DOoDGDPj[LPDSHUPHVDG DTXHVWHVHGLILFDFLRQVVHUjGH
PHWUHVQRFRPSXWDUDQHQO RFXSDFLyPj[LPD


6RWHUUDQLV
(VSHUPHWXQDSODQWDGHVRWHUUDQLO RFXSDFLyGHODTXDOFRQFRUGLDPEODSURMHFFLyGHSODQWDEDL[D


7DQTXHVLDFDEDWVH[WHULRUV
)RQW0HPzULDG RUGHQDFLyGHO338



/HVFRQGLFLRQVG HGLILFDFLyH[WHULRUVGHOHVQDXVGHOVSROtJRQVV KRPRJHQHwW]DUDQDWHQHQWDOVVHJHQWVSDUjPHWUHV



/HVIDoDQHVGHYLGUHQRSRGHQVXSHUDUHOGHODVXSHUItFLHGHIDoDQDHQOHVQDXV

/·DUWLFOH  GH OD QRUPDWLYD GHO 3OD 3DUFLDO GHILQHL[ DFXUDGDPHQW OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD ]RQD LQGXVWULDO
SUHYLVWD

/DV SDOHWHV GH FRORUV D HPSUDU VHUDQ GH OHV JDPHV GH FRORUV WHUURVVRV EHL[ R YHUGV ROLYHV G·DFRUG DPE O·HQWRUQ
FROLQGDQW
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(VUHFRPDQDSUHYHXUHWUDFWDPHQWVGHQDWXUDOLW]DFLyHQIDoDQHVFHJXHVSHUWUHQFDUODFRQWLQXwWDWG·DTXHVWVHOHPHQWV
DQWUzSLFV

$TXHVWHVDFWLYLWDWVHVWDUDQVXEMHFWHVDODOHJLVODFLyYLJHQWHQPDWqULDG·RUGHQDFLyGHOVHTXLSDPHQWVFRPHUFLDOVLDO3OD
7HUULWRULDOVHFWRULDOG·HTXLSDPHQWVFRPHUFLDOVYLJHQWLRG·DOWUHVOHJLVODFLRQVFRQFXUUHQWV

/DWDQFDGHODSDUFHOăODSRGUjIHUVHDPEPDWHULDORSDFRPDVVtVILQVDXQDDOoDGDPj[LPDG·PSRGHQWFRPSOHWDU
VHDPEPDWHULDOFDODWUHL[DILODWHWFLRYHJHWDFLyG·DUEXVWILQVDUULEDUDXQDDOoDGDGHP

/HV DFWLYLWDWV TXH V HVWDEOHL[LQ DO VHFWRU VHUDQ VRWPHVHV DO UqJLP SUHYLVW SHU OD /OHL  GH  GH GHVHPEUH GH
SUHYHQFLyLFRQWURODPELHQWDOGHOHVDFWLYLWDWV

(QHOFDVTXHHOFDUUHUWLQJXLSHQGHQWHVGLYLGLUjODWDQFDGHPDQHUDTXHDTXHVWDQRVXSHULHQFDSFDVO·DOoDGDGH
P 






,PDWJH3URSRVWDG RUGHQDFLy

$SDUFDPHQWV
&DOGUj SUHYHXUH XQD SODoD G·DSDUFDPHQW HQ VXSHUItFLH SHU FDGD  Pò GH VXSHUItFLH FRQVWUXwGD GHVWLQDGD D ~V
SURGXFWLXVLPDJDW]HPLXQDSODoDSHUFDGDPòGHVXSHUItFLH~WLOGHVWLQDGDDRILFLQHVLODERUDWRULV
&DOGUjSUHYHXUHXQDSODoDGHELFLFOHWDHQVXSHUItFLHSHUDFDGDPòGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGD


8VRV
(OVXVRVDGPHVRVVyQ


$

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,GHOD/OHL
1RPpVV·DGPHWUDQOHVVHJHQWVDFWLYLWDWV
-

%

*UXSQ

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,$GHOD/OHL
1RV·DGPHWHQ

&

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,%GHOD/OHL
1RV·DGPHWHQ

'

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,GHOD/OHL
1RV·DGPHWHQ

(

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,,GHOD/OHL
1RPpVV·DGPHWUDQOHVVHJHQWVDFWLYLWDWV

)

-

*UXSQ

-

*UXSQF

-

*UXSQ

-

*UXSQEDE



-

*UXSQ



-

*UXSWRWHVOHVDFWLYLWDWVDGPHVHV



-

*UXSWRWHVOHVDFWLYLWDWVDGPHVHV

-

*UXSQDDD


)RQW3OjQROVGHO338(O&ORWGHO;DUHOăOR

$FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,,,GHOD/OHL
6·DGPHWUDQWRWHVDPEOHVVHJHQWVH[FHSFLRQV
-

*UXSQ

-

*UXSQRVHQ·DGPHWUjFDSDPEO·H[FHSFLyGHQL

-

*UXSQ

* $FWLYLWDWVLQFORVHVHQ, $QQH[,9GHOD/OHL
6·DGPHWUDQWRWHVDPEO·H[FHSFLyGHOHVDFWLYLWDWVGHQDWXUDOHVDVH[XDO


(OVXVRVSURKLELWVVyQ
+DELWDWJHDH[FHSFLyG XQDSHUDFDGDLQG~VWULDSHUDOSHUVRQDOYLQFXODWDODPDWHL[DHQOHVLQG~VWULHVDPEHGLILFDFLy
DwOODGD
1R V DXWRULW]DUDQ LPSODQWDFLRQV FRPHUFLDOV VXEMHFWHV D OOLFqQFLD FRPHUFLDO HQ HOV VHFWRUV LQGXVWULDOV H[FHSWH VL HVWDQ
GLUHFWDPHQW UHODFLRQDGHV DPE HO GHVHQYROXSDPHQW GH O DFWLYLWDW LQGXVWULDO SUzSLD GHO VHFWRU R Ep HV WUDFWD
G HVWDEOLPHQWV FRPHUFLDOV GHGLFDWV D OD YHQGD G DXWRPzELOV L G DOWUHV YHKLFOHV GH PDTXLQjULD PDWHULDOV GH OD
FRQVWUXFFLy L DUWLFOHV GH VDQHMDPHQW G DUWLFOHV GH IHUUHWHULD L MDUGLQHULD DFWLYLWDWV GH YHQGD GH PREOHV DFWLYLWDW GH
YHQGDG DUWLFOHVHVSRUWLXVLDFWLYLWDWGHYHQGDG DUWLFOHVLQIRUPjWLFV
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7DXOD 3DUjPHWUHVG·HVWXGLGHODPRELOLWDWJHQHUDGD3URSRVWDGHQRXVUjWLRV

$9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$'(/3/$3$5&,$/85%$1Ì67,&


(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHYLDWJHVJHQHUDWV

ÔVLQGXVWULDO

9LDWJHVJHQHUDWVGLD

2EVHUYDFLRQV

YLDWJHVPGHVRVWUH

(V PDQWp VHJRQV OHV LQGLFDFLRQV GHO GHFUHW  SHU D XQ
GHOVRVWUHSUHYLVW

(OV ($0* UHIHUHQWV DO SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF SHU DYDOXDU OD PRELOLWDW JHQHUDGD KDQ GH IHU XQD
HVWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV JHQHUDWVTXHJHQHUHQHOVGLIHUHQWVjPELWVGHO3ODHQIXQFLy
GHOHVVXSHUItFLHVGHOVXVRVSHUPHVRVRGHO·tQGH[G·HGLILFDELOLWDWIL[DW
(TXLSDPHQWV

(Q HO SUHVHQW HVWXGL V·KDQ XWLOLW]DW OHV WDXOHV TXH ILJXUHQ D O·DQQH[  GHO 'HFUHW  L TXH HV
UHSURGXHL[HQSDUFLDOPHQWDFRQWLQXDFLy

YLDWJHVPGHVRVWUH



/D UjWLR SURSRVDGD pV OD TXH LQGLFD HO 'HFUHW  SHU
HTXLSDPHQWV

7DXOD 3DUjPHWUHVG·HVWXGLGHODPRELOLWDWJHQHUDGD


9LDWJHVJHQHUDWVGLD

(TXLSDPHQWV

YLDWJHVPGHVRVWUH

=RQHVYHUGHV

YLDWJHVPGHVzO

ÔVLQGXVWULDO

=RQHVYHUGHV

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVQRXVUjWLRV
6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR


$L[tGRQFVDSDUWLUGHODWDXODTXHSURSRUFLRQDHOGHFUHWLGHOHVGDGHVDQWHULRUVHVSRWGXUDWHUPHHO
FjOFXOGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVHQHOGHVHQYROXSDPHQWG·DTXHVW3OD

,QGXVWULDO



(TXLSDPHQV 

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV

=RQHVYHUGHV

338&ORWGHO;DUHOăOR

7RWDO

PVzO

PVRVWUH

&RQYHUVLy

YLDWJHVJHQHUDWVGLD





GHVSOPVW



(TXLSDPHQWV 





GHVSOPVW



=RQHVYHUGHV





GHVSOPVzO











7RWDO

7DO L FRP HV FRQGLFLRQD D O·LQIRUPH GH O·$70 HV FRQVLGHUHQ HOV
GHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHUOHV]RQHVYHUGHVWRWLTXHDPEXQD
UjWLRLQIHULRUDODGLFWDPLQDGDSHO'HFUHW





,QGXVWULDO

YLDWJHVPGHVzO



YLDWJHVPGHVRVWUH

(OVVHUYHLVWqFQLFVQRJHQHUHQQHFHVVLWDWVGHGHVSODoDPHQWVHJRQVHO'HFUHW
)RQW'HFUHWGHGHVHWHPEUH



(QHOFDVTXHHQVRFXSDHOVHTXLSDPHQWVHVGHILQHL[HQHQTXDQW
DODRFXSDFLyLORFDOLW]DFLyHQVXSHUItFLHSHUzQRHVGHILQHL[HQHQ
TXDQHOVHX~V HQDTXHVWVPRPHQWVQRVHVDSTXLQHTXLSDPHQW
HV GHVHQYROXSDUj HQ HO VHFWRU  L SHU DOWUD EDGD QR VH VDS TXLQ
VRVWUHKDXUjGHWHQLU3HUDTXHWPRWLXV HVWDEOHL[XQDHGLILFDELOLWDW
QHWDHVWjQGDUGGHPVWPV

PVzO

PVRVWUH

&RQYHUVLy

YLDWJHVJHQHUDWVGLD





GHVSOPVW







GHVSOPVW







GHVSOPVzO











)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHO $YDQoGH03LGHO'HFUHW


$L[t GRQFV HV SRW HVWLPDU TXH OD PRELOLWDW JHQHUDGD SHU DTXHVW 3OD 3DUFLDO VHULD GH 
GHVSODoDPHQWVGLDULV


6LEpHQHO3OD3DUFLDOQRHVGHILQHL[QLO ~VQLODHGLILFDELOLWDWGHOVHTXLSDPHQWVV·HVWLPDXQDHGLILFDELOLWDWQHWDGH
PVWPV
)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHOD03LGHO'HFUHW


$L[tLVHJRQVHOVFjOFXOVLFRQVLGHUDFLRQVDQWHULRUVV·HVWLPDXQDPRELOLWDWJHQHUDGDSHOVHFWRUGHO338
GHGHVSODoDPHQWVGLDULV

7HQLQW HQ FRPSWH TXH HOV UjWLRV D TXH ID UHIHUqQFLD HO GHFUHW HVWDQ GLVVHQ\DWV SHU D jPELWV
HPLQHQWPHQW UHVLGHQFLDOV L DWHQHQWVH D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO VHFWRU L WUDFWDQWVH G·XQ jPELW
PDMRULWjULDPHQW LQGXVWULDOORJtVWLF V·HQWpQ TXH HOV GHVSODoDPHQWV GHULYDWV SHOV DFFHVVRV D OHV ]RQHV
YHUGHVGHOVHFWRUVHUDQPROWPHQRUVGHOVTXHHQDTXHVWDWDXODHVGHVSUqQ

(Q DTXHVW VHQWLW PDOJUDW TXH HQ O·($0* UHDOLW]DW HQ OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO HV YD FRQVLGHUDU TXH OHV
]RQHVYHUGHVG·DTXHVWVHFWRUQRJHQHUDULHQGHVSODoDPHQWVSHUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO·jPELWGHVGH
O·LQIRUPH GH O·$70 V·KD FRQVLGHUDW QHFHVVDUL FDOFXODU O·HIHFWH GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD SHU DTXHVWHV
]RQHVYHUGHVHQFDUDTXHVLJXLDPEXQDUjWLRLQIHULRUDODTXHGHWHUPLQDHO'HFUHW3HUDTXHVW
PRWLXV·KDUHGXwWODUjWLRILQVDGHVSOPGHVzO

(QDTXHVWSXQWHVIDQHFHVVDULUHDOLW]DUPpVDSUR[LPDFLRQVDODUHDOLWDWGHOSUHVHQWVHFWRUMDTXHHO338
SUHYHX HO GHVHQYROXSDPHQW G XQ VHFWRU LQGXVWULDO ORJtVWLF SHUz OD JUDQGjULD GH OHV SDUFHOăOHV TXH HV
SUHYHXHQLOHVFRQYHUVHVDPEHOVSURPRWRUVHOQRXVHFWRULQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORWpXQDFODUD
YRFDFLyGHVHFWRUORJtVWLFFRPSOHPHQWDQWO DFWXDO6HFWRUORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăOR
$L[t OD PRELOLWDW DVVRFLDGD D VHFWRUV ORJtVWLFV HV PRX HQ SDUjPHWUHV GH YLDWJHV JHQHUDWV GLIHUHQWV L
LQIHULRUVDOVVHFWRUVPHUDPHQWLQGXVWULDOV
3UHQHQW FRP D H[HPSOH O (VWXGL G $YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD GHO 3OD 'LUHFWRU 8UEDQtVWLF GH
O DFWLYLWDW HFRQzPLFD GH OD &RQFD G·ÓGHQD TXH DOKRUD ID UHIHUqQFLD D GLIHUHQWV HVWXGLV L 3ODQV
'LUHFWRUV HV SURSRVHQ XQ QRX HVFHQDUL SHU HO FjOFXO GHOV GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHU OHV DFWLYLWDWV
/RJtVWLTXHV

(V SURSRVD XQD UjWLR SURPLJ SHOV WUHEDOODGRUV GHOV FHQWUHV ORJtVWLFV GH  OORFV GH WUHEDOO P GH
VRVWUHORJtVWLF

$OKRUDXQDUjWLRGHFDPLRQVPGHVRVWUHORJtVWLF



3HUDTXHVWPRWLXHVFRQVLGHUDDGHTXDWDMXVWDUDTXHVWVUjWLRVVHJRQVODVHJHQWWDXOD
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7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVQRXVUjWLRV

(QUHVXPHV YDUHDOLW]DUXQUHFRPSWHGH YHKLFOHVDODFDUUHWHUD%9XQGLDODERUDEOHHQWUHL
KRUHVGHOPDWtDPEHOVHJHQWUHVXOWDW

338(O&ORWGHO;DUHOăOR

/RJtVWLF

PVzO

PVRVWUH

&RQYHUVLy

9LDWJHVJHQHUDWVGLD










WUHEDOODGRUV





GHVSOPVW

FDPLRQV





GHVSOPVW



(TXLSDPHQWV 





GHVSOPVW



=RQHVYHUGHV





GHVSOPVzO











7RWDO

7DXOD5HFRPSWHGHPRYLPHQWVDO HQWRUQGHO DFFpVDO3ROtJRQLQGXVWULDO&ORWGHO;DUHOăOR
GLD/DERUDEOH DK 

/D ORFDOLW]DFLy GH O·jPELW GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  DO FRVWDW L OLPLWDQW G XQ VHFWRU LQGXVWULDO ORJtVWLF HQ
IXQFLRQDPHQW HO &ORW GHO ;DUHOăOR  ID TXH VLJXL G·LQWHUqV FDOFXODU HOV GHVSODoDPHQWV GLDULV TXH HV
JHQHUDUDQXQFRSHVGHVHQYROXSLQWRWDOPHQWHO3ROtJRQ,QGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORFRQMXQWDPHQW
DPEHOVHFWRUMDHQIXQFLRQDPHQW
3HUDTXHVWPRWLXV XWLOLW]HQHOVPDWHL[RVSDUjPHWUHVGHPRELOLWDWJHQHUDGDSHOVHFWRUGHOSUHVHQW338
HQOHVVXSHUItFLHVTXHV LQGLFDHQHOSODSDUFLDOGHOFORWGHO;DUHOăOR



7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV]RQHVLQGXVWULDOVGH&ORWGHO;DUHOăORL&ORWGHO
;DUHOăOR

&ORWGHO;DUHOăOR



,QGXVWULDO

(TXLSDPHQWV

=RQDYHUGD

9LDWJHVJHQHUDWVGLD

9LDWJHVJHQHUDWVGLD

PGHVRVWUH 

PGHVRVWUH 

P6zO 

UjWLRVLQGXVWULDO 

UjWLRVORJtVWLF 















6XEWRWDOVHFWRULQGXVWULDOWRWDOPHQWGHVHQYROXSDW











6XUWFDSD
0DVTXHID

(QWUDGHV
GH6W
/ORUHQo

&XUWFDSD
6W/ORUHQo

7RWDO
PRYLPHQWV

7RWDO















727$/93



























)RQW(ODERUDFLySUzSLD

6L HV FRQVLGHUD TXH HO SHV G DTXHVWD IUDQMD KRUjULD pV HO  GHOV PRYLPHQWV GLDULV MD TXH HV SRW
FRQVLGHUDU FRP D XQD IUDQMD SXQWD GLjULD OD ,0' GH OD FDUUHWHUD VHULD GH  YLDWJHV GLDULV 'DGD
PROWVHPEODQWDODFRQVLGHUDFLyTXHOD,0'GHODFDUUHWHUDpVODPDWHL[DTXHHQHOFDVGHO DIRUDPHQW
GHO DQ\HQHO3.GHODFDUUHWHUD%9

3HUWDQWWRWHOVHFWRUWHQLQWHQFRPSWHHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHUHOVSROtJRQVLQGXVWULDOV &ORWGHO
;DUHOăORL&ORWGHO;DUHOăOR PpVOD,0'GHODFDUUHWHUD%9HQXQHVFHQDULEDL[ UjWLRVSHUDFWLYLWDW
ORJtVWLFD  VXSRVDULD XQ WUDQVLW GH  GHVSODoDPHQWV GLDULV MD TXH HV FRQVLGHUD TXH HOV
GHVSODoDPHQWVGHO&ORWGHO;DUHOăORDFWXDOMDV LQFORXHQHQOD,0' HQLSHUXQDHVFHQDULDOW DPEOHV
UjWLRVGHOGHFUHWSHU~VLQGXVWULDO VXSRVDULDXQWUjQVLWGHGHVSODoDPHQWVGLDULV
$TXHVWDGDGDSRWVHUpVUHOOHYDQWSHUDGHILQLUODQHFHVVLWDWG LPSODQWDFLyG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD
%9SHUGRQDUDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDODL[tFRPSHUPHWUHXQFjOFXODGHTXDWGHOHVGLPHQVLRQVGH
ODURWRQGDSODQWHMDGDDO·DFFpVGHOVHFWRU



&ORWGHO;DUHOăOR

(QWUDGHVGH
0DVTXHID







6HQWLW
0DVTXHID

93

939HKLFOHVSHVDQWV

)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHO $YDQoGH03LGHO'HFUHW

ÔV

6HQWLW6W
/ORUHQo



'LVWULEXFLyPRGDOGHOVGHVSODoDPHQWV


&DO WHQLU SUHVHQW TXH O·jPELW GH &ORW GHO ;DUHOăOR HV WURED RFXSDW SHU OD SODWDIRUPD ORJtVWLFD GH
O·HPSUHVD$/',SHOTXHOHVUjWLRVTXHOLFRUUHVSRQHQVyQOHVUHIHUHQWVDO·DFWLYLWDWORJtVWLFD
$L[t GRQFV WRW DTXHVW VHFWRU LQGXVWULDO GHO PXQLFLSL GH 0DVTXHID JHQHUDUDQ XQ FRS GHVHQYROXSDW HO
QRX VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  XQ WRWDO GH  YLDWJHV JHQHUDWVGLD &RQVLGHUDQW XQHV UjWLRV GH
GHVSODoDPHQWVDGHTXDGHVDO DFWLYLWDWORJtVWLFDTXHSULQFLSDOPHQWpVODTXHHVYROGHVHQYROXSDUHQHO
VHFWRU

/D KLSzWHVL GH OD GLVWULEXFLy PRGDO SHOV GLIHUHQWV XVRV GHOV QRXV VHFWRUV GHO 3280 V·KD EDVDW DPE OD
GLVWULEXFLy PRGDO DFWXDO GHO WUDQVSRUW D 0DVTXHID WHQLQWHQFRPSWH OD 0RELOLWDW 2EOLJDGD SHU WUHEDOO
GHO·DQ\ ,'(6&$7 
(QODGLVWULEXFLyPRGDODFWXDOHVSRWREVHUYDUTXHODPDMRULDGHGHVSODoDPHQWVHVUHDOLW]DPLWMDQoDQW
HO YHKLFOH SULYDW,LJXDOPHQW OD PDMRULD GHOV GHVSODoDPHQWV HV UHDOLW]DUDQ DPE YHKLFOH SULYDW SHUTXq
O·RIHUWDDFWXDOGHWUDQVSRUWS~EOLFpVHVFDVVD$L[tGRQFVO·~VGHYHKLFOHSULYDWpVDOWLO·~VGHWUDQVSRUW
S~EOLFpVEDL[
7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDODFWXDOGHODPRELOLWDW





8QDOWUHIDFWRUDWHQLUHQFRPSWHHQODPRELOLWDWGHWRWHOVHFWRUpVODPRELOLWDWTXHDFWXDOPHQWKLKDD
ODFDUUHWHUD%9MDTXHHOVDFFHVVRVLVRUWLGHVG·DTXHVWVVHFWRUVLQGXVWULDOVHVUHDOLW]DUjDSDUWLUGHOD
FDUUHWHUD %9 $L[t VHJRQV HOV DIRUDPHQWV GH O·DQ\  GH OD FDUUHWHUD %9 HQ HO 3XQW
TXLORPqWULF DEDQV HQ VHQWLW QRUG GH O HQFUHXDPHQW FDUUHWHUD %9 L %9  6 DJDID DTXHVWD
,0'GHODFDUUHWHUDSHUWHQLUODFRPDUHIHUqQFLDPDOJUDWWRWHVFRQVLGHUDTXHODFDUUHWHUD%9Wp
XQD,0'LQIHULRU$PEWRWHVFRQVLGHUDTXHODFDUUHWHUDSUHVHQWDXQD,QWHQVLWDW0LWMDQD'LDULD ,0' GH
YHKLFOHVGLD

939HKLFOHSULYDW FRW[HLRPRWR 



737UDQVSRUWS~EOLF



7%$SHXLRELFLFOHWD




(Q UHODFLy D OD ,0' GH OD &DUUHWHUD %9 L HQ HO PDUF GHOV WUHEDOOV UHDOLW]DWV SHU HO SUHVHQW (VWXGL
G $YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD V KD IHW XQ PtQLP HVWXGL GHOV PRYLPHQWV TXH HV UHDOLW]HQ D
O HQWRUQ GH O DFFpV D O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO $PE DTXHVWV HVWXGLVWDPEp KDQ VHUYLW SHU IHU XQD
DSUR[LPDFLyDOD,0'DFWXDOGHODFDUUHWHUD



5HSDUWLPHQWPRGDODFWXDO

)RQW(ODERUDFLySUzSLD


7HQLQWHQFRPSWHDTXHVWHVFRQVLGHUDFLRQVODPRELOLWDWJHQHUDGDDO·jPELWVHUjODTXHHVSUHYHXDOD
WDXOD VHJHQW $TXHVWD PRELOLWDW HV GLVWULEXHL[ HQ YHKLFOH SULYDW ² PRWR L FRW[H 93  WUDQVSRUW S~EOLF
73  L D SHX R HQ ELFLFOHWD 7%  /HV FHOăOHV DPE IRQV IRVF FRUUHVSRQHQ D OD FRQYHUVLy GHO QRPEUH GH
YLDWJHVGLDDQRPEUHGHYHKLFOHVGLDGLYLGLQWHOYDORUUHVXOWDQWSHU RFXSDFLyPLWMDQDGHOVFRW[HV 
/DWDXODVHJHQWPRVWUDXQUHVXPGHO·DFWLYLWDWTXHJHQHUDUjHOGHVHQYROXSDPHQWGHO·jPELWG·HVWXGL
eV QHFHVVDUL WHQLU HQ FRPSWH TXH DTXHVWV VyQ YDORUV Pj[LPV TXH SUHYHX HO SODQHMDPHQW VL OHV
DFWXDFLRQVV·H[HFXWHQHQODVHYDWRWDOLWDWLQRKLKDYDULDFLRQV
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7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOWHzULFGHOVHFWRU&ORWGHO;DUHOăOR
0RELOLWDW
'HVSODoDPHQWV
93
93YHKLFOHV
73
JHQHUDWV




;$5;(635,1&,3$/6'(02%,/,7$7
3DUjPHWUHVGHSODQLILFDFLyJHQHUDOV

7%

(VFHQDUL$OW











(VFHQDUL%DL[











(OVSDUjPHWUHVGHSODQLILFDFLyTXHDFRQVHOODHO'HFUHWGHUHJXODFLyGHOVHVWXGLVG·$YDOXDFLy
GHOD0RELOLWDW*HQHUDGDFRQFUHWDPHQWHQHOVHXDUWLFOHVyQHOVVHJHQWV
$UWLFOH





'LUHFWULXVSHUHODERUDUHOVHVWXGLVG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDUHIHUHQWVDODSODQLILFDFLy

'H OD PDWHL[D PDQHUD TXH HOV UjWLRV GH GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHU D OHV ]RQHVYHUGHV V·KDQ UHGXwW
SHU WDO G·DGHTXDUVH D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV LQGXVWULDOV ORJtVWLTXHV GH O·jPELW L QR UHVLGHQFLDO HO
UHSDUWLPHQWPRGDOG·DTXHVWVHFWRUWDPEpHVFRQVLGHUDTXHLPSOLFDUjXQPDMRUJUDXGHOYHKLFOHSULYDW
HQGHWULPHQWGHOVGHVSODoDPHQWVDSHXRHQELFLFOHWD

 (Q O HODERUDFLy GHOV HVWXGLV G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KDQ GH WHQLU HQ FRPSWH HOV
SDUjPHWUHVVHJHQWV
D /·DPSODGD PtQLPD GHOV FDUUHUV TXH HV SODQLILTXLQ HQ VzO XUEDQLW]DEOH DPE OD VHQ\DOLW]DFLy
FRUUHVSRQHQWD]RQDG·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HO5HJODPHQWJHQHUDOGHFLUFXODFLyKDGH
VHUGHPHWUHV

(Q O·($0* UHIHUHQW D OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO OHV UjWLRV XWLOLW]DGHV YDQ GH VHU GHO  SHU D YHKLFOHV
SURYDWVSHUDOWUDQVSRUWS~EOLFLSHUDO·DFFpVDSHXRHQELFLFOHWD(QDTXHVWVHQWLWO·LQIRUPHGH
O·$70GHPDQDXWLOLW]DUXQDTXRWDGHWUDQVSRUWS~EOLFPpVHOHYDGD$L[tPDWHL[HVYROGLIHUHQFLDUHQWUH
HOVDFFHVVRVUHDOLW]DWVDSHXXQDPLQRULDLHOVGHVSODoDPHQWVUHDOLW]DWVHQELFLFOHWD

E /·DPSODGD PtQLPD GHOV FDUUHUV SODQLILFDWV FRP D [DU[D EjVLFD HQ VzO XUEDQLW]DEOH DL[t FRP HOV
WUDPVGHFDUUHWHUDGHILQLWVFRPDWUDPVXUEDQVKDGHVHUG·PHWUHV
F/·DPSODGDPtQLPDGHOVFDUUHUVTXHHVSODQLILTXLQHQVzOXUEDQLW]DEOHSHURQGLVFRUULXQLWLQHUDULGH
OD [DU[D EjVLFD GH ELFLFOHWHV KDQ GH WHQLU XQD DPSODGD DGGLFLRQDO GH  PHWUHV VHPSUH L TXDQ
FRLQFLGHL[L DPE OD [DU[D EjVLFD GH YHKLFOHV (Q FDV FRQWUDUL V·DWHQGUj D O·HVWDEOHUW DOV DSDUWDWV
DQWHULRUV

3HUWDQWFRQVLGHUDPpVDGHTXDWXWLOLW]DUHOVVHJHQWVSHUFHQWDWJHVGHUHSDUWLPHQWPRGDO
7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHODPRELOLWDWGHOVHFWRUGH&ORWGHO;DUHOăOR


5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVW

939HKLFOHSULYDW FRW[HLRPRWR 



737UDQVSRUWS~EOLF



7%3$SHX



7%%(QELFLFOHWD



G(OVFDUUHUVTXHHVSODQLILTXLQHQVzOXUEDQLW]DEOHSHURQGLVFRUULXQLWLQHUDULSHUDOWUDQVSRUWS~EOLF
KDQGHWHQLUXQDDPSODGDDGGLFLRQDOGHPHWUHVVHPSUHLTXDQFRLQFLGHL[LDPEOD[DU[DEjVLFD
GHYHKLFOHV(QFDVFRQWUDULV·DWHQGUjDOTXHHVWDEOHL[HQHOVDSDUWDWVDQWHULRUV
H(OSHQGHQWPj[LPGHOVQRXVFDUUHUVHQVzOXUEDQLW]DEOHQRKDGHVXSHUDUHOLQRPpVHQFDVRV
H[FHSFLRQDOVGHJXGDPHQWMXVWLILFDWVSRWDUULEDUILQVDO(QTXDOVHYROFDVHOSHQGHQWGHOQR
VHUj DFFHSWDEOH SHU D OODUJDGHV VXSHULRUV D  PHWUHV &DV TXH HV VXSHUL DTXHVWD OODUJDGD HV
FRQVWUXLUDQHVSDLVGHGHVFDQVDPESHQGHQWPj[LPGHTXHFRQWLQJXLQFRPDPtQLPXQFHUFOH
G·PHWUHVGHUDGL


$L[tPDWHL[HVFRQVLGHUDTXHHQHOVHFWRUKLKDXUjXQIOX[LPSRUWDQWGH9HKLFOHVSHVDWVLDTXHVWSRW
FRQGLFLRQDU OD PRELOLWDW GHO VHFWRU L HQWRUQV $L[t HV FUHX G LQWHUqV SRGHU IL[DU XQ QRPEUH GH
GHVSODoDPHQWVHVUHDOLW]DUDQHQYHKLFOHVSHVDWVHQHOVHFWRU

/D FRQVWUXFFLy G·HVFDOHV D OD YLD S~EOLFD UHVWD FRQGLFLRQDGD D TXq KL KDJL XQ LWLQHUDUL DOWHUQDWLX
DGDSWDWDODQRUPDWLYDG·DFFHVVLELOLWDW4XDQO·LWLQHUDULDOWHUQDWLXVLJXLGHVSURSRUFLRQDWHQWHPSVLR
UHFRUUHJXWG·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[ODFLWDGDQRUPDWLYDHVFRQVWUXLUDQDVFHQVRUVRHOHPHQWV
HOHYDGRUVVHJXUVLDFFHVVLEOHV

3UHQHQW FRP D UHIHUqQFLD HOV GHVSODoDPHQWV GH YHKLFOHV SHVDWV HOV TXH V LQGLTXHQ HQ HO 3OD 'LUHFWRU
8UEDQtVWLF GH O DFWLYLWDW HFRQzPLFD GH OD &RQFD G· ÓGHQD HV GHWHUPLQD XQD UjWLR GH  YHKLFOHV
SHVDWV FDGD  P GH VRVWUH $L[t VHJRQV OD UjWLR GH YHKLFOHV SHVDWV HQ HO FDV GHO VHFWRU &ORW GHO
;DUHOăORHVSUHYHXTXHKLKDXUjHOPRYLPHQWGHYHKLFOHVSHVDWVDOGLD

I (O SHQGHQW Pj[LP GHOV LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV QR SRW VXSHUDU DPE FDUjFWHU JHQHUDO HO 
1RPpVHQVXSzVLWVH[FHSFLRQDOVGHJXGDPHQWMXVWLILFDWVDTXHVWSHQGHQWSRWDUULEDUDO
J/DSUHYLVLyGHSODFHVSHUDDSDUFDPHQWGHELFLFOHWHVLGHYHKLFOHVLQFORVDHQHOVLQVWUXPHQWVGH
SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF V·KD G·DMXVWDU D OHV UHVHUYHV PtQLPHV HVWDEOHUWHV DOV DQQH[RV  L  G·DTXHVW
'HFUHWUHVSHFWLYDPHQW


3HUWDQWLDWHQHQWQRVDDTXHVWHVQRYHVSUHYLVLRQVHOUHSDUWLPHQWPRGDOGHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWV
SHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăORVHUDQHOVVHJHQWV
7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
'HVSODoDPHQWV
93
93
93SHVDW
73
7%3
JHQHUDWV
YHKLFOHV 



7DPEpFDOWHQLUHQFRPSWHOHVGHWHUPLQDFLRQVGHO·RUGUH9,9GHGHIHEUHUSHUODTXHHV
GHVHQYROXSD HO GRFXPHQW WqFQLF GH FRQGLFLRQV EjVLTXHV G·DFFHVVLELOLWDW L QR GLVFULPLQDFLy SHOV
DFFHVVRVLXWLOLW]DFLyGHOVHVSDLVS~EOLFVXUEDQLW]DWV

7%%

(VFHQDUL$OW















(VFHQDUL%DL[

















;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWV

HOUHVXOWDWV REWpGHODUHVWDGH93PHQ\VHOVGHVSODoDPHQWVGH9HKLFOHV3HVDWVLHOUHVXOWDWHVGLYLGHL[HQWUH
QRPEUHPLJG RFXSDFLyGHYHKLFOHV 
)RQW(ODERUDFLySUzSLD


7DO L FRP HV SRW REVHUYDU OD JUDQ PDMRULD GH GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHO QRX VHFWRU LQGXVWULDO
V·RULJLQDUDQSULQFLSDOPHQWHQYHKLFOHVSULYDWV





6LWXDFLyDFWXDO
6HJRQV O·DUWLFOH GHO'HFUHW  HOV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D
YLDQDQWV RQ V·HQWpQ SHU YLDQDQW OD SHUVRQD TXH HV GHVSODoD D SHX R DPE FDGLUD GH URGHV DPE R
VHQVHPRWRU
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(OV LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV DOV TXDOV V·KD GH GRQDU SULRULWDW VREUH OD UHVWD GH PRGHV GH
WUDQVSRUW KDQ G·DVVHJXUDU OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV LQGUHWV RQ HV JHQHUL XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH
GHVSODoDPHQWVDSHXRDPEPLWMDQVDX[LOLDUVLFRPDPtQLPHOVVHJHQWV
(VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG·DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX

$L[t OD FRQQH[Ly HQWUH O·jPELW GHO 3OD 3DUFLDO DPE HO QXFOL GHO 0DVTXHID PLWMDQoDQW LWLQHUDULV SHU D
YLDQDQWV TXH FRQQHFWLQ DTXHVW HVSDL DPE HOV LQGUHWV DVVHQ\DODWV SHO 'HFUHW  PDQFD GH
VHQWLW
3URSRVWHV

(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV

$L[tGRQFVHOTXHV·KDUHDOLW]DWHQDTXHVWHVWXGLpVXQDSURSRVWDG·LWLQHUDULVGHYLDQDQWVSHUDO HQWRUQ
LPPHGLDWGHO·jPELWDWUDYpVGHOYLDOFHQWUDOSURSRVDWHQWUHHOVGRVVHFWRUVORJtVWLFVLQGXVWULDOVDPpV
HQ HO FDUUHU G $OHPDQ\D L D WUDYpV GHO FDPt TXH FRQQHFWD DPE OD XUEDQLW]DFLy GH 0DVHW SHUPHW
DUULEDUDOHVSDUDGHVGHWUDQVSRUWS~EOLF

0HUFDWV]RQHVLFHQWUHVFRPHUFLDOV
,QVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVLHVSRUWLYHV
(VSDLVOOLXUHVDPEXQDIRUWDIUHTHQWDFLyFRP]RQHVYHUGHVSDUFVXUEDQVLYRUHVGHULXV
UHHVG·DFWLYLWDWODERUDOFRPSROtJRQVLQGXVWULDOVSDUFVWHFQROzJLFVHWF




7DOLFRPV·KDYLVWDQWHULRUPHQWDFWXDOPHQWHQHOVtGHOVHFWRUQRKLKDHVSDLVSHOVYLDQDQWVPpVHQOOj
GHO FDPt TXH HQOODoD OD FDUUHWHUD %9 L HO OD QDX ORJtVWLFD DO QRUG GHO VHFWRU &ORW GHO ;DUHOăOR $
O LQWHULRUGHO jPELWKLKDFDPLQVTXHGRQHQDFFpVDOHVGLIHUHQWVSDUFHOăOHVDJUtFROHVLRIRUHVWDOV

$TXHVWVLWLQHUDULVHVWDQSHQVDWVSHUWDOGHSRGHUFRQQHFWDUO·jPELWDPEOHVSDUDGHVGHWUDQVSRUWS~EOLF
H[LVWHQWVDO·HQWRUQGHOVHFWRU
3HU DO SUHVHQW jPELW G·HVWXGL L GRQDGHV OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV L HOV FRQGLFLRQDQWV H[SRVDWV
DQWHULRUPHQWOD[DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWVFRPSOHL[HOVVHJHQWVSDUjPHWUHV

/·DFFpVSHDWRQDODOVHFWRUDFWXDOPHQWV·KDGHUHDOLW]DUSHOFDUUHUG $OHPDQ\DDFFpVTXHDFWXDOPHQWL
HQHOIXWXUHVSURSRVDTXHFRPSDUWHL[HQHQHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăORLHO&ORWGHO;DUHOăOR

(OVHL[RVHQSODQWDG·DTXHVWVLWLQHUDULVKDQGHWHQLUXQWUDoDWHOPpVGLUHFWHLQDWXUDOSRVVLEOHLWDQW
ODUHRUGHQDFLyGHOHVFUXwOOHVFRPODVHYDFRQFHSFLyKDQGHWHQLUHQFRPSWHDTXHVWFULWHUL



 (OV LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV KDQ GH VHU FRQWLQXV IRUPDQW XQD [DU[D TXH GH PDQHUD
FRPSOHPHQWjULD DPEOD UHVWD GH YRUHUHV GRQL XQDWRWDO DFFHVVLELOLWDW DO VHFWRU SHU DOHV SHUVRQHV
YLDQDQWV

$PEWRWFDOWHQLUHQFRPSWHTXHO·jPELWSUHVHQWDXQHVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHFDOUHPDUFDU(QSULPHU
WHUPH FDO FRQVLGHUDU TXH HOV GHVSODoDPHQWV RULJLQDWV SHU DTXHVW VHFWRU SURYLQGUDQ HVVHQFLDOPHQW
GHOV IXWXUV WUHEDOODGRUV GHO 3ROtJRQ LQGXVWULDO  ORJtVWLF DL[t FRP SHO GHVSODoDPHQW GH PHUFDGHULHV
DVVRFLDWDOIXWXUSROtJRQLQGXVWULDO
0DOJUDW TXH LQWHUQDPHQW HO IXWXU GHVHQYROXSDPHQW FRQMXQWDPHQW DPE O DFWXDO VHFWRU LQGXVWULDO
JDUDQWHL[HOGHVSODoDPHQWDSHXDTXHVWQRWpFRQWLQXwWDWIRUDHOVHFWRUMDTXHO DFFpVHVUHDOLW]DSHU
OD FDUUHWHUD %9 L DTXHVWD FDUUHWHUD QR HV UHXQHL[HQ OHV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW QHFHVVjULHV SHU
UHDOLW]DUHOVGHVSODoDPHQWVDSHX6LTXHKLKDFRQQH[LyDSHXDWUDYpVGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
HQWUHHOVVHFWRUVXGLODQDXGHOVHFWRUQRUGLSHUFDPLQVUXUDOVHVSRWDUULEDUDODXUEDQLW]DFLyGH&DQ
4XLVHUy

(OVLWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWVKDQG·HVWDUFRRUGLQDWVDPEHOVLWLQHUDULVSHUDWUDQVSRUWS~EOLFL
FROăOHFWLX


$L[tODSURSRVWDG·LWLQHUDULSULQFLSDOSHUDYLDQDQWVVHJXHL[HOVHQWLWTXHV·DVVHQ\DODHQODVHJHQWILJXUD
3HUDXQDLQIRUPDFLyPpVGHWDOODGDGHOPDWHL[V·KDQFRQIHFFLRQDWHOVGLIHUHQWVSOjQROVTXHHVSRGHQ
FRQVXOWDUDOILQDOG·DTXHVWPDWHL[GRFXPHQW
$TXHVWYLDOSUHVHQWDXQDYRUHUDGHPHWUHVG·DPSODGDHQFDGDVFXQGHOVVHQWLWVWDOLFRPHVSRW
FRPSURYDUHQO·DSDUWDWG·DTXHVWGRFXPHQW



$L[tPDWHL[JUDQSDUWGHOVLQGUHWVTXHHVGHWHUPLQHQDO'HFUHWHVWUREHQVLWXDWVDOSURSLQXFOL
GH0DVTXHID (TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVPHUFDWVL]RQHVFRPHUFLDOVLQVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVHWF 

3HUDOWUDEDQGDFDOWHQLUHQFRPSWHTXHOHVGLVWjQFLHVHQWUHO·jPELWUHVSHFWHHOQXFOLGH0DVTXHIDHO
VLWXHQ VXSHUDQW HOV  TXLORPHWUHV SHU FDUUHUV FDUUHWHUHV L FDPLQV QR H[FOXVLXV HQ WRWV PRPHQWV SHU
YLDQDQWV(QHOFDVGHODFRQQH[LyDPEHOQXFOLGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQVPDOJUDWTXHVLJXLPpVSUz[LP
.P HVUHDOLW]DHQERQDSDUWHQHOWUDoDWGHODFDUUHWHUD%9
 

 





'HFUHW

$UWLFOHGHO'HFUHW
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,PDWJH,WLQHUDULSHUDYLDQDQWV /HVOtQLHVEODYHVPDUFDO LWLQHUDULSULQFLSDOSHUDYLDQDQWV 


5HVHUYDGHSODFHVSHUDDSDUFDPHQWGHELFLFOHWHV
(O 'HFUHW  WDPEp HVWDEOHL[ OHV VHJHQWV UHVHUYHV PtQLPHV G·DSDUFDPHQW GH ELFLFOHWHV VLWXDWV
IRUDGHODYLDS~EOLFDHQIXQFLyGHOHVDFWLYLWDWVLXVRVGHOVzOOOHYDWG·DTXHOOVVXSzVLWVHQTXqHVMXVWLILTXL
O·DGRSFLyGHYDORUVLQIHULRUV(OVYDORUVDVVHQ\DODWVSHUSDUWGHO'HFUHWVyQHOVVHJHQWV
7DXOD&RQYHUVLySODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQW
3ODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQWSHUDELFLFOHWHV
ÔVLQGXVWULDO

SODoDPVWRIUDFFLy

$OWUHVHTXLSDPHQWVS~EOLFV

SODoDPVzOVRVWUHRIUDFFLy

=RQHVYHUGHV

SODoDPVzO

)RQW'HFUHWGHVHWHPEUH


7RWLDL[zLWDOLFRPSHUPHWHO'HFUHWHVFRQVLGHUDTXHDTXHVWVIDFWRUVGHFRQYHUVLyVyQPDVVDHOHYDWV
WDQWSHOVzOLQGXVWULDOFRPSHUOHV]RQHVYHUGHV(QHOFDVGHOVzOLQGXVWULDOHVFRQVLGHUDTXHHQWUDFWDU
VHG·XQDSODQWDGHJUDQVGLPHQVLRQVGHFDLUHHPLQHQWPHQWORJtVWLF IHWSHOTXDOHVIDQHFHVVjULDXQD
JUDQTXDQWLWDWGHVRVWUHSHUzTXHQRLPSOLFDIRUoRVDPHQWXQHOHYDWQRPEUHGHWUHEDOODGRUV LGRQDW
TXH HO FDUULO ELFLFOHWD QR Wp FRQWLQXwWDW IRUD GHO VHFWRU (V FRQVLGHUD TXH HV SRW DSOLFDU XQ IDFWRU GH
FRQYHUVLyG·SODoDG·DSDUFDPHQWPGHVRVWUH

)RQW(ODERUDFLySUzSLD




0pV HQOOj GHO GHVFULW SHU HOV LWLQHUDULV GH YLDQDQWV QR HV IDQ SURSRVWHV FRQFUHWHV HQ HO SUHVHQW
(VWXGLQLHQODPHPzULDLQRUPDWLYDGHO3OD3DUFLDO




/·LQIRUPHGHO·$70DFFHSWDODLQIRUPDFLyDSRUWDGDHQO·($0*SUHVHQWDWDPEODPRGLILFDFLySXQWXDOL
TXHV·KDUHSURGXwWHQDTXHVWPDWHL[DSDUWDW

(QDTXHVWSXQWO·LQIRUPHGHO·$70IHLDUHIHUqQFLDDTXHO·($0*GHOD0RGLILFDFLy3XQWXDOQRSUHYHLD
SODFHVG·DSDUFDPHQWSURYLQHQWVGHOHV]RQHVYHUGHVIHWTXHHVMXVWLILFDYDDO·($0*HQFRQVLGHUDUVH
TXHO·jPELWGH]RQDYHUGDSUHYLVWQRWpYRFDFLyG ~VS~EOLFH[WHUQDOVXVXDULVGHOSROtJRQLQGXVWULDO(Q
WRW FDV OHV FRQGLFLRQV GH O·LQIRUPH GH O·$70 VHQ\DOHQ OD QHFHVVLWDW GH GXU D WHUPH XQD UHVHUYD GH
SODFHV G·DSDUFDPHQW SHU D ELFLFOHWD HQ OD ]RQD YHUGD (V FRQVLGHUD TXH OD UjWLR G·DSDUFDPHQW SRW
UHGXLUVHUHVSHFWHODTXHV·DVVHQ\DODDO'HFUHWDSODoDPGHVzOGH]RQDYHUGD

$L[tGRQFVVHJRQVOHVVXSHUItFLHVGHO3OD3DUFLDOHOVGLIHUHQWVIDFWRUVGHFRQYHUVLyDVVHQ\DODWVHOQRPEUH
GHSODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQWGHELFLFOHWHVSXMDDXQWRWDOGHWDOLFRPHVPRVWUDHQODVHJHQW
WDXOD
7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHSODFHVG·DSDUFDPHQWSHUELFLFOHWHVHQHOVHFWRU

;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDELFLFOHWHV

6HFWRUVLXVRV

PVzO

PVRVWUH

UjWLRDSDUFDPHQWVELFL

3ODFHV%LFL

3ODFHV%LFLWRWDO

6zO,QGXVWULDO





SODoDPVWRIUDFFLy





(TXLSDPHQWV





SODoDPVWRIUDFFLy





=RQHVYHUGHV





SODoDPGHVzO







6LWXDFLyDFWXDO
6HJRQVO·DUWLFOHGHO'HFUHWHOV($0*KDQG·HVWDEOLUXQD[DU[DG·LWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHV
DPE O·REMHFWLX G·DVVHJXUDU OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV LQGUHWV RQ HV JHQHULQ HO PDMRU QRPEUH GH
GHVSODoDPHQWVGHIRUPDVHJXUDLVRVWHQLEOH6HJRQVDTXHVWGHFUHWHOVSDUjPHWUHVTXHKDQGHFRPSOLU
HOVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVVyQHOVVHJHQWV

727$/



-

(OV LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV KDQ GH VHU FRQWLQXV IRUPDQW XQD [DU[D L SUHIHUHQWPHQW
KDXUDQGHGLVFyUUHUSHUYLHVFLFOLVWHVVHJUHJDGHVRFDUULOVELFLSURWHJLWV

-

/D [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV V·KD GH SUHYHXUH FRQQHFWDGD DPE OD [DU[D GH
ELFLFOHWHV GH OD UHVWD GHO PXQLFLSL L VL V·HVFDX DPE OD GHOV PXQLFLSLV YHwQV L V·KD GH
FRRUGLQDUDPEOD[DU[DG·LWLQHUDULVSHUDWUDQVSRUWS~EOLFLFROăOHFWLX

(QWRWFDVLWDOLFRPVHQ\DODO·LQIRUPHGHO·$70WDQWHQOHV]RQHVYHUGHVFRPHQO·~VLQGXVWULDODTXHVWD
GRWDFLyVHUjDPSOLDEOHVHJRQVODGHPDQGDLDFjUUHFGHOSURPRWRU

-

(OVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVQRHVSRGHQIHUSDVVDUSHUFDUUHWHUHVGHGREOHFDOoDGDQL
SHU FDUUHWHUHV GH FDOoDGD ~QLFD DPE XQD LQWHQVLWDW PLWMDQD GLjULD VXSHULRU D 
YHKLFOHV OOHYDW TXH HV VHJUHJXLQ GH OD YLD PLWMDQoDQW PHFDQLVPHV DGHTXDWV GH
SURWHFFLy

,QGHSHQGHQWPHQW GH OHV SODFHV G·DSDUFDPHQW SHU DELFLFOHWD VLWXDWV D OD YLD S~EOLFD OHV GLPHQVLRQV
GHOHVSDUFHOăOHVLODVHYDRUGHQDFLySHUPHWVREUDGDPHQWLQFORXUHDOVHXLQWHULRUDSDUFDPHQWVSHUD
ELFLFOHWDSHUDGRQDUVHUYHLDSRVVLEOHVWUHEDOODGRUVTXHSURYLQJXLQDPEDTXHVWPLWMjGHWUDQVSRUW

)RQW(ODERUDFLySUzSLD









(OVHFWRUDFWXDOGHO&ORWGHO[DUHOăORGLVSRVDDOOODUJGHOFDUUHU$OHPDQ\DG XQFDUULOELFLTXHFRPSDUWHL[
HVSDL D OD YRUHUD $TXHVW FRPHQoD L DFDED D O LQWHULRU GH O DFWXDO VHFWRU ORJtVWLF  LQGXVWULDO L QR Wp
FRQWLQXwWDWDO H[WHULRUGHOVHFWRU
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3URSRVWHV

;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDWUDQVSRUWFROăOHFWLX

'RQDWTXHMDH[LVWHL[XQFDUULOELFLPDOJUDWOHVPDQFDQFHV QRKLKDFRQWLQXwWDWDPEFDS[DU[DFLFODEOH
PXQLFLSDO R LQWHUPXQLFLSDO VHQVH FRPSHWqQFLHV SHU SDUWV SURPRWRUV GHOV VHFWRUV ORJtVWLFV LQGXVWULDOV 
TXHSRWGRQDUVHUYHLVDOVVHFWRUVLQGXVWULDOVLORJtVWLFVIXWXUVGHO&ORWGHO;DUHOăOR

6LWXDFLyDFWXDO






1RHVIDQQRYHVSURSRVWHVHQUHIHUqQFLDDOVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVPpVHQOOjG LQFORXUHHOFDUULO
ELFLFOHWDDFWXDODOOODUJGHOFDUUHUG $OHPDQ\DFRPDLWLQHUDULSHUDELFLFOHWHV-DTXHQRWLQGULD
VHQWLW UHDOLW]DU FDUULOV ELFLFOHWD D O LQWHULRU SHU OHV DFWLYLWDWV TXH HV SUHWHQHQ LPSODQWDU HQ HO IXWXU
VHFWRUORJtVWLFLLQGXVWULDO$TXHVWFDUULOELFLFOHWDVHJUHJDWGHODFDOoDGDWpPHWUHVG·DPSODGD
WDOLFRPHVSRWFRPSURYDUDOHVVHFFLRQVWLSXVGHOYLDOTXHHVSUHVHQWDDO·DSDUWDWG·DTXHVW
GRFXPHQW

6HJRQV O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  HOV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D WUDQVSRUW
S~EOLFLFROăOHFWLXHQVXSHUItFLH$TXHVWVLWLQHUDULVKDQG·DVVHJXUDUODFRQQHFWLYLWDWDPEHOVLQGUHWVRQHV
JHQHUL XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH GHVSODoDPHQWV D SHX R DPE PLWMDQV DX[LOLDUV L FRP D PtQLP HOV
VHJHQWV
(VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG·DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX
(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV
0HUFDWV]RQHVLFHQWUHVFRPHUFLDOV
,QVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVLHVSRUWLYHV
(VSDLVOOLXUHVDPEXQDIRUWDIUHTHQWDFLyFRP]RQHVYHUGHVSDUFVXUEDQVLYRUHVGHULXV

/DPHPzULDG RUGHQDFLyUHFXOOODSURSRVWDSHOTXHIDDOVDSDUFDPHQWVGHELFLFOHWHVLIDFRQVWDU
TXHHVSURSRVDODXELFDFLyHQHOVHFWRUGHSXQWVG DSDUFDPHQWSHUDELFLFOHWD



UHHVG·DFWLYLWDWODERUDOFRPSROtJRQVLQGXVWULDOVSDUFVWHFQROzJLFVHWF


&RP V·KD SRJXW YHXUH DPE DQWHULRULWDW HO PXQLFLSL GH 0DVTXHID GLVSRVD GH VHUYHL GH WUDQVSRUW
LQWHUXUEjTXHHOFRQQHFWDDPEOHVSULQFLSDOVSREODFLRQVYHwQHV MDVLJXLIHUURFDUULORVHUYHLG·DXWRE~V 
SHUz QR GLVSRVD GH VHUYHLGH WUDQVSRUW S~EOLF PXQLFLSDO (O PXQLFLSL GH 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV WDPEp
GLVSRVDGHYjULHVOtQHHVG DXWRE~VLQWHUXUEjTXHSRGULHQGRQDUVHUYHLDOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLF

,PDWJH,WLQHUDULSHUD%LFLFOHWHV


7DOLFRPV·KDYLVWDTXHVWHVOtQLHVWHQHQHOVHXWUDoDWMXVWHQIURQWDOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăORWUDQVLWDQW
SHU OD FDUUHWHUD %9 VL Ep SHO TXH ID D OHV SDUDGHV XQD ~QLFD SDUDGD V·XELFD D XQD GLVWjQFLD
LQIHULRURLJXDODODOVPHWUHVGHGLVWjQFLDDO·HQWUDGDGHOVHFWRUTXHDVVHQ\DODHO'HFUHW
HQHOPXQLFLSLGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQVHQHOVVHFWRUVLQGXVWULDOVGH&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGRQRKL
KDOHVYRUHUHVDGLHQWVSHUDSHUPHWUHDUULEDUDOVHFWRUGHIRUPDVHJXUD


3URSRVWHV
'RQDW TXH KL KD YjULHV OtQLHV G DXWRE~V TXH WUDQVLWHQ SHU OD FDUUHWHUD %9 L TXH HQ HO
GHVHQYROXSDPHQWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăORHVYDSUHYHXUHODXELFDFLyG XQDSDUDGDG DXWRE~VD
OD FDOoDGD GH OD FDUUHWHUD %9 D XQV  PHWUHV GH O HQWUDGD DO FDUUHU G $OHPDQ\D L DL[t HV YD
H[HFXWDU HV FRQVLGHUD TXH HQ HO GHVHQYROXSDPHQW G·DTXHVW 3OD 3DUFLDO QR FDO DPSOLDU HO VHUYHL GH
WUDQVSRUWS~EOLFH[LVWHQW

(Q DTXHVW VHQWLW OD RIHUWD GH VHUYHL GH WUDQVSRUW S~EOLF H[LVWHQW HV FRQVLGHUD VXILFLHQW SHU D GRQDU
UHVSRVWDDOVGHVSODoDPHQWVTXHHVFDOFXODTXHJHQHUDUjHQDTXHVWWUDQVSRUWHOGHVHQYROXSDPHQWGHO
SUHVHQW VHFWRU $L[t VHJRQV HO UHSDUWLPHQW PRGDO TXH V·KD WLQJXW HQ FRQVLGHUDFLy HV FRQWHPSOD OD
SRVVLELOLWDWGHTXHGHVSODoDPHQWVGLDULVHVGXJXLQDWHUPHPLWMDQoDQWHOVHUYHLGHWUDQVSRUWS~EOLF
$TXHVWV  GHVSODoDPHQWV GLDULV HV UHSDUWHL[HQ HQ HOV GLYHUVRV WRUQV GH WUHEDOO SURSLV G·XQ VHFWRU
ORJtVWLF TXH QRUPDOPHQW LQFORX  WRUQV GH WUHEDOO GRQDQW XQ PDMRU SHV D  GHOV  WRUQV VXSRVD
O·DUULEDGDGHGXHVWRQJDGHVGHGHVSODoDPHQWVLXQDGHGHVSODoDPHQWVDOOODUJGHOGLD'RQDW
TXHKLKDH[SHGLFLRQVGLjULHVHQFDGDVHQWLWHQODOtQLDGHWUDQVSRUWS~EOLFTXHGRQDVHUYHLDO·DFFpV
DO VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR LQLFLDQW HO SULPHU YLDWJH D OHV  GHO PDWt L HO GDUUHU D OHV  GH OD
WDUGD HV FRQVLGHUD TXH GH PRPHQW HO QLYHOO GH VHUYHL SRW DVVXPLU HOV GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHO
VHFWRU

6HJXLQWOHVFRQGLFLRQVGHO·LQIRUPHGHO·$70HVSURSRVDUHDOLW]DUXQDDOWUDPDUTXHVLQDDO·DOWUDEDQGD
GH OD %9 L OHV REUHV FRUUHVSRQHQWV SHU WDO GH JDUDQWLU XQ FUHXDPHQW VHJXU SHU DOV XVXDULV GHO
WUDQVSRUWS~EOLF


)RQW(ODERUDFLySUzSLD











(V SURSRVD DSURILWDU DTXHVWD LQIUDHVWUXFWXUD GH OD FDUUHWHUD %9 SHU DO WUDQVSRUW S~EOLF GH
VXSHUItFLH SHU WDO GH FRPSOHWDUOD DPE OD VHQ\DOLW]DFLy DGHTXDGD L GRQDW HO FDV DPE XQD
PDUTXHVLQDDFDGDVFXQGHOVVHQWLWVGHOD%9LOHVREUHVFRUUHVSRQHQWVSHUWDOGHJDUDQWLUXQ
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FUHXDPHQWVHJXUSHUDOVXVXDULVGHOWUDQVSRUWS~EOLFMDTXHDTXHVWDXELFDFLyLHOVHXHQOODoDPE
O HQWUDGDGHOVHFWRUFRPSOHL[DPEOHVFRQGLFLRQVDGLHQWVGHVHJXUHWDW

,PDWJH7UDoDWGHDOtQLDG·DXWRE~VLXELFDFLyGHODSDUDGDSURSRVDGD

/·DSDUFDPHQW
7HQLQW HQ FRPSWH TXH HO VHFWRU ,QGXVWULDO GHO &ORW GHO ;DUHOăOR pV XQD QRYD SURPRFLy XUEDQtVWLFD GH
FDLUH LQGXVWULDO  ORJtVWLF QR UHVLGHQFLDO  HO 'HFUHW  UHJXODGRUD GHOV HVWXGLV GH PRELOLWDW
JHQHUDGDQRHVWDEOHL[FDSPtQLPGHSODFHVG·DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOVSHUWDOGHIHUSURPRXUH
O·DFFpVDOHVQRYHVLPSODQWDFLRQVEDVDGHVHQXQDPRELOLWDWVXSRUWDGDSHUPLWMDQVDOWHUQDWLXVDOYHKLFOH
SULYDW DSHXODELFLFOHWDRHOWUDQVSRUWFROăOHFWLX 

&DOGUjSUHYHXUHXQDSODoDG·DSDUFDPHQWHQVXSHUItFLHSHUFDGDPòGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGD
GHVWLQDGDD~VSURGXFWLXVLPDJDW]HPLXQDSODoDSHUFDGDPòGHVXSHUItFLH~WLOGHVWLQDGDD
RILFLQHVLODERUDWRULV

7RWLDL[zHO3OD3DUFLDOKDSUHYLVWHQODVHYDQRUPDWLYDTXHSHUDOD]RQDLQGXVWULDOFDOGUjSUHYHXUHXQD
SODoDG·DSDUFDPHQWHQVXSHUItFLHSHUFDGDPòGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGDGHVWLQDGDD~VSURGXFWLXV
LPDJDW]HPLXQDSODoDSHUFDGDPòGHVXSHUItFLH~WLOGHVWLQDGDDRILFLQHVLODERUDWRULV

$TXHVWHVV KDXUDQGHUHSDUWLUGHPDQHUDSURSRUFLRQDOHQOHVGXHVSDUFHOăOHVLQGXVWULDOVORJtVWLTXHVGHO
VHFWRULHOIXWXUHTXLSDPHQW


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

'·DOWUDEDQGDSHOTXHIDDO·DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVLPRWRFLFOHWHVUHVXOWDQHFHVVDULHOFRPSOLPHQW
GHO 5HLDO 'HFUHW  HQ UHODFLy D OHV GRWDFLRQV PtQLPHV GH O·HVWUXFWXUD SHU D OD UHFjUUHJD GH
YHKLFOHV HOqFWULFV HQ HGLILFLV R DSDUFDPHQWV GH QRYD FRQVWUXFFLy L HQ YLHV S~EOLTXHV R FRP D PtQLP
GHL[DUODVHYDSUHLQVWDOăODFLyG·DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHO5HLDO'HFUHW




$L[t PDWHL[ OHV UHFRPDQDFLRQV GH O·LQIRUPH GH O·$70 HQ HO YHFWRU GHO WUDQVSRUW S~EOLF FHUTXHQ OD
FUHDFLyG·XQVHUYHLGHWUDQVSRUWFROăOHFWLXSHUDOVWUHEDOODGRUVSHUWDOGHPLQLPLW]DUODGHSHQGqQFLDGH
O·~VGHOYHKLFOHSULYDW

(Q OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO SULPHUD V·HVWDEOHL[HQ OHV GRWDFLRQV PtQLPHV GH O HVWUXFWXUD SHU D OD
UHFjUUHJDGHOYHKLFOHHOqFWULFHQHGLILFLVRHVWDFLRQDPHQWVGHQRYDFRQVWUXFFLyLHQYLHVS~EOLTXHV
 (Q HGLILFLV R HVWDFLRQDPHQWV GH QRYD FRQVWUXFFLy V·KDXUj G LQFORXUH OD LQVWDOăODFLy
HOqFWULFDHVSHFtILFDSHUDODUHFjUUHJDGHOVYHKLFOHVHOqFWULFVH[HFXWDGDG DFRUGDPEHO
TXHHVWDEOHL[ODUHIHULGD ,7& %7´,QVWDOăODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV,QIUDHVWUXFWXUDSHUD
OD UHFjUUHJD GH YHKLFOHV HOqFWULFVµ TXH V DSURYD PLWMDQoDQW HO 5HLDO 'HFUHW 
DPEOHVVHJHQWVGRWDFLRQVPtQLPHV

(QDTXHVWVHQWLWVHPEODFODUTXHHOGHVWtGHODIXWXUDQDXSUHYLVWDHQDTXHVWVHFWRUpVO·DPSOLDFLyGHOHV
LQVWDOăODFLRQVGHODO·HPSUHVD $/',TXHDTXHVWDGLVSRVDDOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR(QDTXHVWFDV
VHULD GRQFV PROW UHFRPDQDEOH HVWDEOLU XQ SURJUDPD GH PHVXUHV FRPSHQVDWzULHV FRP SRGHQ VHU
(VWDEOLUXQSURJUDPDGHFRPSDUWLUFRW[HHQWUHHOVWUHEDOODGRUVREpHVWXGLDUODSRVVLELOLWDWG·HVWDEOLUXQ
VHUYHLGHWUDQVSRUWG·HPSUHVDTXHSHUPHWLGLVPLQXLUODGHSHQGqQFLDGHOYHKLFOHSULYDW

D  (Q DSDUFDPHQWV R HVWDFLRQDPHQWV FROăOHFWLXV HQ HGLILFLV GH UqJLP GH SURSLHWDW
KRULW]RQWDO V KDXUj G H[HFXWDU XQD FRQGXFFLy SULQFLSDO SHU ]RQHV FRPXQLWjULHV
PLWMDQoDQW WXEV FDQDOV VDIDWHV HWF  GH PDQHUD TXH HV SRVVLELOLWL OD UHDOLW]DFLy GH
GHULYDFLRQV ILQV D OHV HVWDFLRQV GH UHFjUUHJD XELFDGD D OHV SODFHV G DSDUFDPHQW WDO
FRPHVGHVFULXHQO DSDUWDWGHOD ,7& %7


)LQDQoDPHQW
'RQDW TXH QR pV QHFHVVDUL DPSOLDU OD OtQLD GH WUDQVSRUW S~EOLF H[LVWHQW QR pV QHFHVVDUL UHDOLW]DU XQD
SURSRVWDGHILQDQoDPHQWVREUHODPDWHL[D

E HQDSDUFDPHQWVRHVWDFLRQDPHQWVGHIORWHVSULYDGHVFRRSHUDWLYHVRG HPSUHVDR
HOVG RILFLQHVSHUDOVHXSURSLSHUVRQDORDVVRFLDWVRGLSzVLWVPXQLFLSDOVGHYHKLFOHVOHV
LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULHV SHU D VXEPLQLVWUDU D XQD HVWDFLy GH UHFjUUHJD SHU FDGD 
SODFHVL

$PEWRWHOVHFWRUVHUjO·HQFDUUHJDWGHVLWXDUOHVGXHVPDUTXHVLQHVSURSRVDGHVDEDQGDLEDQGDGHOD
%9 L OHV REUHV FRUUHVSRQHQWV SHU WDO GH JDUDQWLU XQ FUHXDPHQW VHJXU SHU DOV XVXDULV GHO WUDQVSRUW
S~EOLF

F HQDSDUFDPHQWVRHVWDFLRQDPHQWVS~EOLFVSHUPDQHQWVOHVLQVWDOăODFLRQVQHFHVVjULHV
SHUDVXEPLQLVWUDUDXQDHVWDFLyGHUHFjUUHJDSHUFDGDSODFHV



 $ OD YLD S~EOLFD V KDQ G HIHFWXDU OHV LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULHV SHU D GRQDU
VXEPLQLVWUDPHQWDOHVHVWDFLRQVGHUHFjUUHJDXELFDGHVDOHVSODFHVGHVWLQDGHVDYHKLFOHV
HOqFWULFV TXH HVWLJXLQ SUHYLVWHV HQ HO SODQV GH PRELOLWDW VRVWHQLEOH VXSUDPXQLFLSDOV R
PXQLFLSDOV

;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYHKLFOHV
6LWXDFLyDFWXDO
(OV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D YHKLFOHV TXH DVVHJXUL OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV
LQGUHWVRQHVJHQHULQHOPDMRUQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVLFRPDPtQLPHOVVHJHQWV


(QHOFDVTXHHQVRFXSDV KDXULHQGHSUHYHXUHSODFHVDPEUHFjUUHJDSHUDYHKLFOHVHOqFWULFV

D (VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX



E (TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV

(O FDUUHU G $OHPDQ\D TXH GyQD DFFpV DO VHFWRU LQGXVWULDO SUHYHX DSDUFDPHQW D OD VHYD EDQGD RHVW
$SDUFDPHQWHQFRUGyDOOODUJG DSUR[LPDGDPHQWPHWUHVHQWUHO HQWUDGDLILQVO DFFpVDODQDXGHO
QRUGGHO&ORWGHO;DUHOăOR








338'(/6(&725,1'8675,$/&/27'(/;$5(/ă/2

;$5;(635,1&,3$/6'(02%,/,7$7

(678',' $9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$


3ODFHVG·DSDUFDPHQWSHUDFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPHUFDGHULHV
'RQDWTXHODILQDOLWDWGHO·jPELWpVODFUHDFLyG·XQDSHoDGHVWLQDGDDVHUYHLVORJtVWLFVG·HTXLSDPHQWVL
GH ]RQHV YHUGHV QR pV QHFHVVDUL HIHFWXDU XQD UHVHUYD G·HVSDLV SHU D FjUUHJD L GHVFjUUHJD GH
PHUFDGHULHV


$PEDTXHVWDSULPHUDDSUR[LPDFLyLVHJRQVHOVHVWjQGDUGVDOKRUDGHSUHQGUHODGHFLVLyGHQHFHVVLWDW
GH OD WLSRORJLD G LQWHUVHFFLy HQ XQ HL[ YLDUL SRW VHU QHFHVVDUL O H[HFXFLy G XQD URWRQGD 7DO FRP HV
GHVSUqQGHO DQjOLVLGHODVHJHQWILJXUD
,PDWJH7LSXVG LQWHUVHFFLyDSURSLDWVVHJRQVODLQWHQVLWDWGHFLUFXODFLy

&DO GLU TXH HQ OD SURSRVWD G·RUGHQDFLy OD FRQILJXUDFLy GHO VHFWRU SUHYHX ]RQHV GH FjUUHJD L
GHVFjUUHJDGLQVGHOVUHFLQWHVGHOHVSDUFHOăOHV

3URSRVWHV
-XVWLILFDFLyGHODQHFHVVLWDWG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD%9DO DFFpVGHOSROtJRQLQGXVWULDO
/DVLWXDFLyDFWXDOGHO DFFpVDOSROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORHVUHDOLW]DHQXQHQFUHXDPHQWHQ
IRUPDGH7FDUULOVG DFFHOHUDFLyLGHVDFFHOHUDFLyHQDTXHVWSXQWTXLORPqWULFSHUWDOGHGRQDUIDFLOLWDWV
HQO HQWUDGDLVRUWLGDDOSROtJRQLQGXVWULDO

$FWXDOPHQWDTXHVWDFFpVIXQFLRQDFRUUHFWDPHQWDPEDOJXQDGLILFXOWDWHQHOVPRYLPHQWVG HQWUDGDL
VRUWLGDGHOVYHKLFOHVSHVDQWVDOSROtJRQLQGXVWULDOMXQWDPHQWDPEHOWUDQVLWFDUDFWHUtVWLFGHODFDUUHWHUD
%9DPEXQDOWSDVGHYHKLFOHVSHQVDQWVVREUHWRWHQDOJXQHVKRUHVSXQWD

$PEHOGHVHQYROXSDPHQWGHO DFWLYLWDWTXHHVSUHYHXDPEHOSUHVHQWSODSDUFLDOHVFUHDUjXQQRXIOX[
GHYHKLFOHVLHQDTXHVWHVQRYHVFRQGLFLRQVHVYROSUHYHXUHODQHFHVVLWDWG XQDURWRQGDHQODFDUUHWHUD
%9SHUGRQDUDFFpVDOQRXSROtJRQLQGXVWULDO

(V SDUWHL[ G XQD FDUUHWHUD %9 DPE XQD ,0' GH  YHKLFOHV GLD YHXUH SXQW 
,QIUDHVWUXFWXUHV YLjULHV ,QWHQVLWDW 0LWMDQD 'LjULD L  (VWLPDFLy GHO QRPEUH GH YLDWJHV JHQHUDWV  (Q
DTXHVWMDHVWDQLQFORVRVHOVPRYLPHQWVJHQHUDWVSHUO DFWXDO3ROtJRQ,QGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR

$PEHOGHVHQYROXSDPHQWGHO3OD3DUFLDOLSHUWDQWDPEHOGHVHQYROXSDPHQWG XQQRXVHFWRULQGXVWULDO
GHKDDPEXQVRVWUHLQGXVWULDOORJtVWLFGHKD P (VSUHYHXTXHJHQHUDUjHQWUH
GHVSODoDPHQWVGLDULV HQXQHVFHQDULEDL[ LGHVSODoDPHQWVGLDULV HQXQHVFHQDULDOW 
$L[tO LQFUHPHQWGHOD,0'GHODFDUUHWHUD%9VHULDHOVHJHQW
7DXOD,0'GHOD&DUUHWHUD%9DPEHOGHVHQYROXSDPHQWGHO&ORWGHO;DUHOăOR


'HVSODoDPHQWVGLDULV

,0'FDUUHWHUD%9



)RQW6(75$&DUUHIRXUVVXUURXWHVDRYRLHV




(Q DTXHVWD ILJXUD V·REVHUYD TXH SHU HOV HQFUHXDPHQWV TXH SUHVHQWHQ XQD ,0' GH OD YLD SULQFLSDO
HQWRUQ DOV YHKLFOHV GLDULVL HOV  YHKLFOHV HQ OD YLD VHFXQGDULD DSUR[LPDGDPHQW  HQ XQ
HVFHQDUL EDL[  XQ HQFUHXDPHQW HQ IRUPD GH URWRQGD *ORULHWD  pV DGHTXDW (Q O HVFHQDUL EDL[ GH OD
JHQHUDFLyGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVO DQWHULRUJUjILFVHULDFRUUHFWDO HQFUHXDPHQWHQURWRQGDRHQ7


$PEWRWHQHOWUHEDOOGHFDPSUHDOLW]DWV KDFRPSURYDWTXHKLKDFHUWVSUREOHPHVDOKRUDGHUHDOLW]DU
HQWUDGHV L VRUWLGHV GH O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO (VSHFLDOPHQW HQ HO FDV GH YHKLFOHV SHVDQWV TXH
SURYHQHQSHOQRUGLTXHDFFHGHL[HQDOVHFWRUMDTXHSHUDXQVROYHKLFOHHOFDUULOGHGHVDFFHOHUDFLy
pV VXILFLHQW SHU D O·HVSHUD SHU D SRGHU FUHXDU SHUz TXDQ HV GRQD HO FDV GH GRV YHKLFOHV SHVDQWV
FRQVHFXWLXVHOVHJRQYHKLFOHTXHGDDO·HVSHUDHQHOFDUULOSULQFLSDOHQWRUSLQWHOIOX[GHFLUFXODFLyHQ
VHQWLWVXG
+L KD XQD DOWUD FRQGLFLRQDQW SHO TXDO pV UHFRPDQDEOH OD XWLOLW]DFLy G XQD URWRQGD DL[t HO GRFXPHQW
02385HFRPHQGDFLRQHVVREUHJORULHWDVLQGLFD

'HVSODoDPHQWVJHQHUDWV&ORWGHOV;DUHOăOR

/DVJORULHWDVUHVXOWDQHVSHFLDOPHQWHYHQWDMRVDVVLODVLQWHQVLGDGHVGHODFLUFXODFLyQHQOHV
WUDPRV TXH D HOOD DFFHGHQ VRQ GHO PLVPR RUGHQ GH PDJQLWXG R VL ORV WUiILFRV GH JLUR
SUHGRPLQDQVREUHOHVGHSDVR

(VFHQDULEDL[ 



(VFHQDULDOW 



727$/(VFHQDUL%DL[





727$/(VFHQDUL$OW



$OWUDGRFXPHQWDFLyFRQVXOWDGDV LQGLFDHQFRPSOHPHQWGHO DILUPDFLyDQWHULRUTXH

 DPEUjWLRSHUVHFWRUVWRWDOPHQWORJtVWLFV 

/HV URWRQGHV UHVXOWHQ HVSHFLDOPHQW EHQ LQGLFDGHV HQ DTXHOOHV LQWHUVHFFLRQV RQ HOV JLUV
VREUHWRW D O HVTXHUUD VXSRVHQ XQ SHUFHQWDWJH LPSRUWDQW GH WRWV HOV PRYLPHQWV
5HFRPHQGDFLRQHVSDUDHOGLVHxRGH*ORULHWDVHQFDUUHWHUDVVXEXUEDQDV 

 DPEUjWLRVHJRQV'HFUHWSHUVHFWRUVLQGXVWULDOV 
)RQW(ODERUDFLySUzSLD





$L[t HQ XQ HVFHQDUL GH PpV GHVSODoDPHQWV FRPELQDQW OD ,0' GH OD FDUUHWHUD %9 PpV HOV
GHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHOVHFWRU&ORWGHO;DUHOăORHQXQIXWXUKLKDXUjXQD,0'HQODFDUUHWHUD%9
LPpVHVSHFtILFDPHQWHQDTXHVWHQFUHXDPHQWGHYHKLFOHVGLD

(QHOWUHEDOOGHFDPSUHDOLW]DWSHOSUHVHQWGRFXPHQWV KDIHWXQUHFRPSWHGHOVPRYLPHQWVTXHKLKDD
O HQWRUQGHO DFWXDODFFpVDOSROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORDPEHOVHJHQWVUHVXOWDWV





$PE XQ IOX[ DSUR[LPDW HQ OD YLD SULQFLSDO G XQV  YHKLFOHV L XQ IOX[ DSUR[LPDW GH  YHKLFOHV
SURYLQHQWVGHOIXWXUVHFWRUORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăOR &ORWGHO;DUHOăORL&ORWGHO;DUHOăOR 
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7DXOD0RYLPHQWVGHOVYHKLFOHVDO HQWRUQGHO DFFpV$Q\
7UDQVLWDOD&DUUHWHUD%9
6HQWLW6DQW/ORUHQo
6HQWLW
G +RUWRQV
0DVTXHID




(QWUDGHVLVRUWLGHVDOSROtJRQGH&ORWGHO;DUHOăOR
(QWUDGHVGH
6XUWFDSD
(QWUDGHVGH6W
6XUWFDSD6W
0DVTXHID
0DVTXHID
/ORUHQoG +RUWRQV /ORUHQoG +RUWRQV








)RQW(ODERUDFLySUzSLD

$TXHVWHVGDGHVFRUURERUHQTXHHQHOFDVTXHHQVRFXSDKLKDERQDSDUWVGHOVPRYLPHQWVTXHKDQGH
WUDYHVVDU HO IOX[ GH SDV HQWUDGD DO VHFWRU GHV GH 0DVTXHID L 6RUWLGHV GHO VHFWRU FDS D 6DQW /ORUHQo
G +RUWRQV UHSUHVHQWDQWHOGHOVPRYLPHQWVHQDTXHVWSXQW

$L[t V KD WLQJXW HQ FRPSWH O H[SHULqQFLD HQ DOWUHV VHFWRUV ORJtVWLFV GH VXSHUItFLHV VLPLODU R VXSHULRUV D
O HQWRUQGHOQRXVHFWRUDYDOXDW &RQ%RQDVWUHD0DVTXHID&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGRD 6DQW/ORUHQo
G +RUWRQV  RQ OD H[HFXFLy G XQD URWRQGD D O DFFpV GHO VHFWRU LQGXVWULDO IDFLOLWD OD FLUFXODFLy D OD
FDUUHWHUD SULQFLSDO WHQLQW HQ FRPSWH HO YROXP GH YHKLFOHV SHVDQWV TXH KDQ GH WHQLU DFFpV DOV VHFWRU
LQGXVWULDOLD PpVHVSUHWpQPLQLPLW]DUHOVULVFRVG DFFLGHQWVHQO DFFpVDOIXWXUVHFWRULQGXVWULDOGH&ORW
GHO;DUHOăOR
(QDTXHVWVHQWLWHO3OD3DUFLDOSUHYHXGXHVREUHVH[WHUQHVDO·jPELWSHUPLOORUDUOD[DU[DYLjULD





(Q FRPSOHPHQW D OHV DQWHULRUV DILUPDFLRQV SURYLQHQWV GH GRFXPHQWV WqFQLFV V KD UHDOLW]DW XQ DQjOLVLV
FRPSDUDWLX GH VHFWRUV SUz[LPV DPE DFFHVVRV DPE URWRQGD SHU WDO GH YHXUH FRPSDUDWLYDPHQW OD
QHFHVVLWDWGHURWRQGD

/DIRUPDFLyG·XQDURWRQGD URWRQGD DOPDWHL[FDUUHUG·$OHPDQ\DGHVGHODTXHV·LQLFLDXQ
YLDO SHU DFFHGLU D OHV DFWLYLWDWV H[LVWHQWV VLWXDGHV HQ VzO QR XUEDQLW]DEOHL WDPEp D XQD GH HOV
SODWDIRUPHVGHODJUDQSDUFHOăOD/DURWRQGDWLQGUjXQGLjPHWUHH[WHULRUGHP



3HUUHDOLW]DUDTXHVWDQjOLVLVHVSDUWHL[GHODPRELOLWDWTXHHVJHQHUDUjHQHOIXWXUVHFWRU &ORWGHO;DUHOăOR
L&ORWGHO;DUHOăOR VHJRQVHOVHVWjQGDUGVLHQHOVVHFWRUVFRPSDUDWVGH&DQ%RQDVWUH 0DVTXHID LHO
VHFWRUFRQIRUPDWSHOVSROtJRQVLQGXVWULDOVGH&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGR 6DQW/ORUHQoG +RUWRQV 

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV]RQHVLQGXVWULDOVVHJRQVVXSHUItFLHVLUjWLRVGH
GHVSODoDPHQWVJHQHUDWV
,QGXVWULDO

ÔV
(TXLSDPHQWV =RQDYHUGD





9LDWJHVJHQHUDWVGLD



PGHVRVWUH 

PGHVRVWUH 

P6zO 

UjWLRVLQGXVWULDO

UjWLRVORJtVWLF 

&ORWGHO;DUHOăOR



























&ORWGHO;DUHOăOR

6XEWRWDOVHFWRULQGXVWULDOWRWDOPHQWGHVHQYROXSDW&/27'(/;$5(/ă/2L
&DQ%RQDVWUH























&DQ3XMDGHV7RUUHQW)RQGR


6W/ORUHQoG +RUWRQV 
9DORUVDSUR[LPDWVDSDUWLUGHVXSHUItFLHVGHOVHFWRUV
)RQW(ODERUDFLySUzSLD




'HO DQWHULRUDQWHULRUWDXODLVHJRQVHOVUjWLRVXWLOLW]DWV HQHOFDVV XWLOLW]HQOHVPDWHL[HVUjWLRVHQWRWVHOV
VHFWRUVLQGXVWULDOVSHUWDOGHSRGHUIHUODFRPSDUDFLy LGLIHUHQWVVXSHUItFLHVGHOVSROtJRQVLQGXVWULDOVVH·Q
GHVSUqQTXHHQHOFDVGH&DQ%RQDVWUHKLKDXQDJHQHUDFLyGHYLDWJHVVLPLODULLQFO~VVXSHULRUDOVHFWRU
FRQMXQWGH&ORWGHO;DUHOăORWHQLQWHQFRQVLGHUDFLyTXH&DQ%RQDVWUHpVXQVHFWRUFODUDPHQWORJtVWLF
(Q HO FDV GHOV SROtJRQV LQGXVWULDOV GH 6DQW /ORUHQV G +RUWRQV HQ TXDOVHYRO GHOV HVFHQDULV HV JHQHUHQ
PHQ\VGHVSODoDPHQWVTXHHOVHFWRU&RQMXQWGH&ORWGHO;DUHOăOR





/D IRUPDFLy G·XQD URWRQGD URWRQGD   D OD FUXwOOD GH OD FDUUHWHUD %9 DPE HO FDUUHU
G·$OHPDQ\DSHUIDFLOLWDUODPDQLREUDELOLWDWGHOVYHKLFOHVLPLOORUDUODVHJXUHWDWGHODFLUFXODFLy





3URSRVWDGHURWRQGDDODFDUUHWHUD%9DO·DFFpVGHOVHFWRULQGXVWULDO

$TXHVWV GRV VHFWRUV LQGXVWULDOV SUHVHQWHQ URWRQGHV G·DFFpV DOV VHFWRUV IHW TXH IDFLOLWD O·DFFpV GHOV
YHKLFOHVSHVDQWVVHQVHHQWRUSLUHOSDVGHYHKLFOHVSHUOD%9

$L[t PDWHL[ OD GLVWjQFLD H[LVWHQW HQWUH OD URWRQGD G·DFFpV DO VHFWRU GH &DQ 3XMDGHV L 7RUUHQW )RQGR
UHVSHFWHDO·DFFpVDO·jPELWGH&ORWGHO;DUHOăORpVGHPHWUHVSHOTXHHOIHWG LQWURGXLUXQDQRYD
URWRQGD HQ O DFFpV DO VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR pV FRPSDWLEOH DPE OHV URWRQGHV H[LVWHQWV D OD
FDUUHWHUD%9

(QFRQFOXVLypVUHFRPDQDEOHODFRQVWUXFFLyG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD%9HQHOSXQWG DFFpV
DO IXWXU VHFWRU LQGXVWULDO  ORJtVWLF GHO &ORW GHO ;DUHOăOR WDQW SHOV PRGHOV FRQVXOWDWV GRQDGHV OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD FDUUHWHUD L OHV ,0' TXH HV SUHYHXHQ HQ HO IXWXU FRP SHOV PRYLPHQWV TXH HV
UHDOLW]HQDFWXDOPHQWLTXHHVSUHYHXHQVLPLODUVHQHOIXWXU
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,PDWJH,WLQHUDULVSHUDYHKLFOHV6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²(VWDFLyIHUURFDUULOV0DVTXHID



6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²(VWDFLyIHUURFDUULOV3LHUD6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²3RUWGH%DUFHORQD





3URSRVWHVGHO338VREUHODLQIUDHVWUXFWXUDYLjULDLSHUDOWUDQVSRUWDPEYHKLFOHVSULYDWV
$EDQV GH UpV FDO WHQLU SUHVHQW TXH O·jPELW GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  GLVSRVD G·XQD PROW ERQD
DFFHVVLELOLWDWGRQDGDODVHYDVLWXDFLyDSHXGHODFDUUHWHUD%9LODVHYDSUR[LPLWDWDOD%D
WUDYpV GH OD FDUUHWHUD %9 $PE WRW HO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHFWRU LQGXVWULDO ORJtVWLF  SUHYHX
H[HFXWDUXQDURWRQGDDO·HQOODoDPEOD%9SHUWDOGHIDFLOLWDUO·DFFpVDOQRXFUHL[HPHQWLQGXVWULDO
FRPSOHPHQWDQWHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFSUHH[LVWHQW &ORWGHO;DUHOăOR 



6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²0DUWRUHOO6HFWRULQGXVWULDO


$FRQWLQXDFLyHVPRVWUHQGXHVILJXUHVDPEHOVVHQWLWVGHOVLWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYHKLFOHVLO·DFFpVDO
VHFWRUGHVGHOHVSULQFLSDOVYLHVGHFRPXQLFDFLySUHVHQWVHQWRUQDO·jPELW


)RQW*RRJOHPDSV
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(Q DTXHVW VHQWLW HO PDUFDW FDUjFWHU ORJtVWLF GH OHV ]RQHV SUHYLVWHV SHU SDUW GHO 338 IDQ SUHYHXUH XQ
KRUDUL G·HQWUDGD L VRUWLGD GH YHKLFOHV PDUFDW SHU OHV QHFHVVLWDWV ORJtVWLTXHV (Q DTXHVW VHQWLW HV
FRQVLGHUD TXH OHV KRUHV SXQWD G·HQWUDGD L VRUWLGD GH YHKLFOHV DO VHFWRU HV UHDOLW]D HQ OHV IUDQJHV
FRPSUHVHVHQWUHOHVKLOHVKGHOPDWtLXQVHJRQSHUtRGHFRPSUqVHQWUHOHVKLOHVK
GHODWDUGD

3HUDOWUDEDQGDHOSUHVHQW($0*FRPDSDUWGHO338LDL[tKRUHFXOODTXHVWWDPEpSURSRVD





1RWHVHQWLWHVWDEOLULWLQHUDULVSHUDYHKLFOHVDO LQWHULRUGHOVHFWRULHQFRQFUHWDOHVIXWXUHVSDUFHOăOHV
ORJtVWLTXHV  LQGXVWULDOV SHU OHV DFWLYLWDWV TXH HV SUHWHQHQ LPSODQWDU HQ HO IXWXU VHFWRU ORJtVWLF
LQGXVWULDO

(O 3OD 3DUFLDO KD SUHYLVW HQ OD VHYD QRUPDWLYD TXH SHU D OD ]RQD LQGXVWULDO FDOGUj SUHYHXUH XQD
SODoD G·DSDUFDPHQW HQ VXSHUItFLH SHU FDGD  Pò GH VXSHUItFLH FRQVWUXwGD GHVWLQDGD D ~V
SURGXFWLXV L PDJDW]HP L XQD SODoD SHU FDGD  Pò GH VXSHUItFLH ~WLO GHVWLQDGD D RILFLQHV L
ODERUDWRULV

$TXHVWD GLVWULEXFLy IDFLOLWD TXH OHV YLHV GH O·HQWRUQ SXJXLQ DEVRUELU HO QRPEUH GH GHVSODoDPHQWV
JHQHUDWVGRQFVQRJHQHUDSUREOHPHVDPEOHVKRUHVSXQWDGHOHVYLHVGHO·HQWRUQ



(VSURSRVDTXHSDUWG·DTXHVWHVSODFHV PtQLPDODSDUFHOăOD~QLFDTXHHVSODQWHMD SXJXLWHQLU
DFFpVDUHFjUUHJDGHFRW[HVHOqFWULFV



(V SUHYHX OD FRQVWUXFFLy G·XQD URWRQGD HQ OD FDUUHWHUD %9 HQ HO SXQW G·DFFpV DO VHFWRU
LQGXVWULDOHO&ORWGHO;DUHOăORSHUIDFLOLWDUODFLUFXODFLyDWHQHQWHOYROXPGHYHKLFOHVSHVDQWVLSHU
PLOORUDUODVHJXUHWDWGHODLQWHUVHFFLy

(OVGRVYLDOVVREUHHOVTXHV·HVWUXFWXUDHO3OD3DUFLDOVyQH[LVWHQWVVLEpHOYLDOV·DGHTXDUjSHUDSRGHU
GRQDUFRQWLQXwWDWDODWUDPD
(O YLDO  O·H[LVWHQW FDUUHU G·$OHPDQ\D Wp  PHWUHV G·DPSODGD GHOV TXDOV  VyQ FDOoDGD 
PHWUHV GH FDOoDGD L  P G·DSDUFDPHQW  L  PHWUHV VyQ YRUHUD  PHWUHV HQ XQ FRVWDW L 
PHWUHVDO·DOWUHFRVWDW PGHYRUHUDLPGHFDUULOELFLFOHWD (OSHQGHQWPLWMjG·DTXHVWYLDOpV
GHO




3HUILOVLVHFFLRQVGHOVYLDOVSODQWHMDWV

,PDWJH,WLQHUDULVSHUDYHKLFOHV










)RQW(ODERUDFLySUzSLD


6HJRQVHOTXHV·KDFRPHQWDWDQWHULRUPHQWpVGHSUHYHXUHTXHOD PRELOLWDWJHQHUDGDSHUSDUW GHOD
IXWXUD jUHD LQGXVWULDO REMHFWH GHO SUHVHQW 3OD 3DUFLDO SXJXL VHU DEVRUELGD SHU OHV YLHV H[LVWHQWV
VDWLVIDFWzULDPHQW WDQW OD RULJLQDGD SHU SDUW GHOV IXWXUV WUHEDOODGRUV FRP SHU SDUW GHO WUDQVSRUW GH
PHUFDGHULHV
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(OYLDOTXHSHUPHWRUGHQDULDGHTXDUO·DFFpVDO·DFWLYLWDWDXWRULW]DGDHQVzOQRXUEDQLW]DEOHWpXQD
DPSODGDLQIHULRUGHPHWUHVDPEXQDFDOoDGDGHPHWUHVLXQDYRUHUDGHPHWUHVHQXQ
GHOVVHXVFRVWDWV(OSHQGHQWG·DTXHVWYLDOpVGHOSHUzFDOUHFRUGDUTXHDTXHVWQRIRUPDSDUW
GHFDSLWLQHUDULSULQFLSDO


 (0,66,216 '( *$626 ' ()(&7( +,9(51$&/( 3529,1(176 '( /$ 02%,/,7$7
*(1(5$'$
&jOFXOG HPLVVLRQVGHJDVRVG HIHFWHKLYHUQDFOH
(O 'HFUHW  HQ OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO TXDUWD H[SRVD TXH HOV HVWXGLV G·DYDOXDFLy GH OD
PRELOLWDW JHQHUDGD GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF KDQ G·LQFRUSRUDU OHV GDGHV QHFHVVjULHV SHU DYDOXDU OD
LQFLGqQFLDGHODPRELOLWDWVREUHODFRQWDPLQDFLyDWPRVIqULFD

3HUIHUDTXHVWDDYDOXDFLyV KDIHWVHUYLUO HLQDGHFjOFXOGHOHVHPLVVLRQVGHJDVRVG HIHFWHKLYHUQDFOH
DVVRFLDGHVDOSODQHMDPHQWGHULYDWGHO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDW
$TXHVWD HLQD SRW GRQDU XQD DSUR[LPDFLy D OHV HPLVVLRQV TXH HV SRGULHQ JHQHUDU DPE HO
GHVHQYROXSDPHQWGHODSUHVHQW3URMHFWH





$L[tHOVUHVXOWDWVGHOFjOFXOGHOHVHPLVVLRQVGH&2GHO338HQO jPELWGHO&ORWGHO;DUHOăORHQHOWHUPH
PXQLFLSDOGH0DVTXHIDDPEWRWHVOHVDFWLYLWDWVLXVRVDVVRFLDWVpVHOVHJHQW

7DXOD(PLVVLRQVGH&2VHJRQVOHVDOWHUQDWLYHVSODQWHMDGHV
ÔV$FWXDO
GHVRFXSDW 



$OWHUQDWLYD
3URSRVWD338

(PLVVLRQVPRELOLWDWJHQHUDGD







(PLVVLRQVFRQVXPVHQHUJqWLFV







(PLVVLRQVFLFOHGHO DLJXD







(PLVVLRQVUHVLGXV







727$/ W&2DQ\ 








,PDWJH3URFHGqQFLDGHOHVHPLVVLRQVGH&2VHJRQVHO3OD3DUFLDO









)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHO (LQDSHUDOFjOFXOGHOHVHPLVVLRQVGH&2DVVRFLDGHVDOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLF
'HSDUWDPHQWGHWHUULWRULL6RVWHQLELOLWDW


(QUHODFLyDOD0RELOLWDWOHVHPLVVLRQVDVVRFLDGHVDDTXHVWYHFWRUHVSUHYHXXQHVHPLVVLRQVGHW&2
DQXDOV




6HJXLQW OHV UHFRPDQDFLRQV GH O·LQIRUPH GH O·$70 HODERUDW SHU D O·($0* GH OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO
V·KDQFDOFXODWWDPEpOHVHPLVVLRQVJHQHUDGHVSHUODQRYDPRELOLWDWSHUD12[L307HQLQWHQFRPSWH
HOQRPEUHGHYHKLFOHVSUHYLVWSHUDO·HVFHQDULGHO·~VORJtVWLFLVHJXLQWODPHWRGRORJLDGHVHJXLPHQWGH
O·HYROXFLy GH OD PRELOLWDW L OHV HPLVVLRQV GH JDVRV G·HIHFWH KLYHUQDFOH L FRQWDPLQDQWV D OD 5HJLy
 





PHGLDPELHQWJHQFDWFDWFDBDPELWVBGDFWXDFLRDYDOXDFLRBDPELHQWDOHLQHVBGRFXPHQWDFLRBWHFQLFDSRXP
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0HWURSROLWDQDGH%DUFHORQDV·KDFDOFXODWTXHODJHQHUDFLyDQXDOG·DTXHVWVFRQWDPLQDQWVpVGH
.JDQXDOVGH30L.JGH12[
/HV HPLVVLRQV GHO WUDQVSRUW WHUUHVWUH GHSHQHQ GH IDFWRUV FRP OD WLSRORJLD GH YHKLFOH WXULVPHV
IXUJRQHWHV FDPLRQV DXWREXVRV PRWRV L PRWRFLFOHWHV  OD YHORFLWDW D OD TXH FLUFXOHQ HOV NP
UHFRUUHJXWV HO WLSXV GH FRPEXVWLEOH OD FLOLQGUDGD R WRQDWJH O·DQWLJXLWDW GHO YHKLFOH L HO WLSXV GH
WHFQRORJLDGHUHGXFFLyGH12[TXHXWLOLW]DSHOTXHDTXHVWVUHVXOWDQWVVyQPROWIOXFWXDQWVHQHOWHPSV

(VFHQDUL%DL[















HOUHVXOWDWV REWpGHODUHVWDGH93PHQ\VHOVGHVSODoDPHQWVGH9HKLFOHV3HVDWVLHOUHVXOWDWHVGLYLGHL[HQWUH
QRPEUHPLJG RFXSDFLyGHYHKLFOHV 
)RQW(ODERUDFLySUzSLD



&UHXDQWDTXHVWHVGDGHVV DUULEDDODVHJHQWFRQFOXVLy



7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
(VFHQDUL$OW
(VFHQDULEDL[
0XQLFLSL
GHVSODoDPHQWV
93
93SHVDW
93
93SHVDW

5HVSRVWDDO ,QIRUPHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYLFOLPjWLF
(QGDWDGHGHGHVHPEUHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYLFOLPjWLFHPHW
XQ ,QIRUPH G $YDOXDFLy $PELHQWDO SHO TXH ID DO YHFWRU DLUH HQ UHODFLy O DYDQo GH OD 0RGLILFDFLy
SXQWXDOGHO3OD*HQHUDOG 2UGHQDFLyHO&ORWGH;DUHOăOR
(QDTXHVWLQIRUPHHVGLX

0DUWRUHOO











6DQW(VWHYH6HV5RYLUHV











$EUHUD











RQ93 YHKLFOHSULYDW WXULVPHV L93SHVDW 9HKLFOHVSULYDWV3HVDWV FDPLRQV 

,PSDFWHVREUHODTXDOLWDWGHO DLUH

)RQW(ODERUDFLySUzSLD



'RQDWTXHO DOWHUQDWLYDHVFROOLGDSUHYHXQRXVXVRVDVVRFLDWVDO DFWLYLWDWLQGXVWULDOLORJtVWLFD
DPE OD FUHDFLy G XQ QRX YLDUL FDOGULD JDUDQWLU TXH OD PRELOLWDW DVVRFLDGD D O DFWLYLWDW D
GHVHQYROXSDUQRJHQHUDXQDXJPHQWGHYHKLFOHV.PVREUHDOWUHVPXQLFLSLVFRPSRGHQ
VHUDOPXQLFLSLGH6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV$EUHUDL0DUWRUHOO

(V SRW YHXUH TXH OD LQFLGqQFLD GHO VHFWRU HQ OD LQIUDHVWUXFWXUD YLjULD GHO WHUULWRUL L HQ FRQFUHW GHOV
PXQLFLSLV FLWDWV PDOJUDW VL TXH HV YHULWDW TXH KL KDXUj XQ DXJPHQW GH YHKLFOHV YHUV DTXHVWHV
GHVWLQDFLRQV OD TXDQWLWDW GH YHKLFOHV WXULVPHV L FDPLRQV  QR KDXULD GH VXSRVDU XQD FjUUHJD WDO TXH
DTXHVWVPXQLFLSLVQRWLQJXHVVLQFDSDFLWDWG DEVRUELUOD





/DSUR[LPLWDWGHO jPELWG HVWXGLDOVGLIHUHQWVSROtJRQVLQGXVWULDOVLODSUHYLVLyGHFUHL[HPHQW
SUHYLVWDO3'8GHO $FWLYLWDW(FRQzPLFDGHO%DL[/OREUHJDWSRGHQWHQLUXQHIHFWHWUDFWRUGH
PRELOLWDWFDSDOD=RQDGH3URWHFFLy(VSHFLDOGHO DPELHQWDWPRVIqULF =3( LXQDXJPHQW
GH OD PRELOLWDW DO FRUUHGRU GHO *DUUDI TXH FDOGUj G XQD EDQGD SUHYHXUH SULQFLSDOPHQW
SHOTXHIDDOHVPHUFDGHULHVLG DOWUDEDQGDHQFDL[DUWHUULWRULDOPHQWODVHYDLPSODQWDFLy
DPESURSRVWHVG DFWXDFLRQVTXHPLQLPLW]LQHOVHIHFWHVVREUHODTXDOLWDWGHO DLUH

5HVSRVWDDOVHJRQSDUjJUDIGHO LQIRUPHGHOD'LUHFFLyJHQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYL&OLPjWLF



/ (VWXGL G $YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD ($0*  GHO 3OD 'LUHFWRU 8UEDQtVWLF GH O $FWLYLWDW
(FRQzPLFDGHO%DL[/OREUHJDW 3'8  $SURYDWLQLFLDOPHQW (QHOVHXSXQW$YDOXDFLyJHQHUDOGHOHV
SURSRVWHV )D UHIHUqQFLD D OHV SULQFLSDOV GLUHFWULXV PDUFDGHV SHO QRX PDUF HVWDEOHUW SHU OD /OHL GH
0RELOLWDW (Q DTXHVW VHQWLW HO SUHVHQW 3OD 3DUFLDO ID VHYHV OHV GLUHFWLXV WDO FRP KR ID HO 3'8 L D
FRQWLQXDFLyV H[SRVDFRPSUHWpQUHVROGUHHOVHFWRUOHVSURSRVWHVGHO3'8 ($0*GHO3'8 

5HVSRVWDDOSULPHUSDUjJUDIGHO LQIRUPHGHOD'LUHFFLyJHQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYL&OLPjWLF



3HU WDO GH YHXUH TXLQ pV HO SHV SRVVLEOH GH YHKLFOHV VREUH OHV LQIUDHVWUXFWXUHV L HQ SDUWLFXODU VREUH HOV
PXQLFLSLV GH 0DUWRUHOO 6DQW (VWHYH GH 6HV 5RYLUHV L $EUHUD SHU SDUW GHO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHFWRU
ORJtVWLFLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORHVSDUWHL[GHYjULHVIRQWVGHGDGHV
3HUXQDEDQGDHVWpODLQIRUPDFLyGHOVGHVSODoDPHQWVTXHHVJHQHUHQD0DVTXHIDSHUPRWLXVODERUDOV
SXQW0RELOLWDWREOLJDGDGHOPXQLFLSL (QDTXHVWHVGDGHVHVFRPSURYDODVHJHQWGLVWULEXFLyGHOV
GHVSODoDPHQWVHQUHODFLyDOVPXQLFLSLVGH0DUWRUHOO6DQW(VWHYH6HV5RYLUHVL$EUHUD

'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW

(O SUHVHQW ($0* L DL[t KR LQFRUSRUD HO 3OD 3DUFLDO
G XWLOLW]DU OD LQIUDHVWUXFWXUD SUHH[LVWHQW G DFFpV D OD
SDUDGD G DXWRE~V VLWXDGDD XQV  PHWUHV GH O DFFpV
'LUHFWULXGHPRELOLWDW

7DXOD'HVSODoDPHQWVJHQHUDWVD0DVTXHIDVHJRQVSREODFLyGHGHVWt
0XQLFLSL

GHVSODoDPHQWVJHQHUDWVD0DVTXHID

0DUWRUHOO



6DQW(VWHYH6HV5RYLUHV



FRQGLFLRQV GH Pj[LPD VHJXUHWDW GHV GH OHV SDUDGHV XQDPDUTXHVLQDDFDGDVFXQGHOVVHQWLWVGHOD%9L
GH WUDQVSRUW S~EOLF ILQV O·RULJHQ R OD GHVWLQDFLy GHO OHV REUHV FRUUHVSRQHQWV SHU WDO GH JDUDQWLU XQ
GHVSODoDPHQW
FUHXDPHQW VHJXU SHU DOV XVXDULV GHO WUDQVSRUW S~EOLF MD

$EUHUD



TXHDTXHVWDXELFDFLyLHOVHXHQOODoDPEO HQWUDGDGHO
VHFWRU FRPSOHL[ DPE OHV FRQGLFLRQV DGLHQWV GH

)RQW,GHVFDW

VHJXUHWDW


3HU DOWUD EDQGD HQ HO SXQW  'LVWULEXFLy PRGDO GHOV GHVSODoDPHQWV GHO SUHVHQW GRFXPHQW V KDQ
FDOFXODWHOVGHVSODoDPHQWVTXHHVUHDOLW]DUDQHQWUDQVSRUWSULYDW WXULVPHVLYHKLFOHVSHVDWV DPERULJHQ
DOVHFWRULQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR$PEHOVVHJHQWVUHVXOWDWV


(VFHQDUL$OW

DOVHFWRULQGXVWULDOMDTXHDTXHVWDLQIUDHVWUXFWXUDGyQD

)RPHQWDU O·~V GHO WUDQVSRUW S~EOLF DOV GLIHUHQWV jPELWV DFFpVGHIRUPDVHJXUDDODSDUDGDGHWUDQVSRUWS~EOLF
SURSRVDGD
WHUULWRULDOV
 $VVHJXUDU OD FRQQH[Ly D SHX L DPE ELFLFOHWD HQ $L[tPDWHL[HOVHFWRUV·KDXUjGHIHUFjUUHFGHFRQVWUXLU





&RPHVUHVROHQHOVHFWRU 338&ORWGHO;DUHOăOR 

7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
'HVSODoDPHQWV
93
93
93SHVDW
73
7%3
JHQHUDWV
YHKLFOHV 












'LUHFWULXGHPRELOLWDW

;DUHOăOR  DL[t FRP HO VHFWRU LQGXVWULDO SUHH[LVWHQW GHO
$VVHJXUDUO·DFFHVVLELOLWDWDOVFHQWUHVGHWUHEDOOLHVWXGL
L HYLWDU O·H[FOXVLy VRFLDO HQ OD LQFRUSRUDFLy DO PyQ &ORW GHO ;DUHOăOR ID TXH GRQDGD OHV LQIUDHVWUXFWXUHV
H[LVWHQWV SHU DOV GHVSODoDPHQWV D SHX LR ELFLFOHWD QR
ODERUDOLDFDGqPLF
)DFLOLWDU O·DFFHVVLELOLWDW DOV FHQWUHV GH WUHEDOO L IDFLOLWL O DFFpV GHV GHOV QXFOLV XUEDQV SUz[LPV MD VLJXL D
HVWXGLDSHXLHQELFLFOHWD

7%%

/DORFDOLW]DFLyGHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFGHO&ORWGHO

SHXRHQELFLFOHWD$PEWRWDSDUWLUGHFDPLQVUXUDOVHV

3URPRXUHLLQFHQWLYDUO·~VGHPLWMDQVQRPRWRULW]DWV SRW DFFHGLU DO VHFWRU DFWXDO L IXWXU D SHX R DPE
ELFLFOHWDMDTXHODXUEDQLW]DFLyGH&DQ4XLVHUyHVWjD
HQDTXHOOVFHQWUHVSURSHUVDOVQXFOLVXUEDQV
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'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW

&RPHVUHVROHQHOVHFWRU 338&ORWGHO;DUHOăOR 
XQDGLVWjQFLDGH.P YHXUHSXQW 
$L[tPDWHL[GRQDQWUHVSRVWDDOVUHTXHULPHQWVGHO'HFUHW
LGRQDQWUHVSRVWDDODGLUHFWULXGHPRELOLWDWHO
VHFWRU L GH IRUPD SUHH[LVWHQW KL KD XQ FDUULO ELFLFOHWD
TXH UHVVHJXHL[ HO FDUUHU G $OHPDQ\D PDOJUDW TXH
DTXHVW QR Wp FRQWLQXwWDW IRUD GHO VHFWRU L HQ HO FDV QR

'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW
HVSHFtILFVVREUHO·DFFpVDOWUDQVSRUWS~EOLFLDOVPLWMDQV
PpVVRVWHQLEOHVGHWUDQVSRUW
 )RPHQWDU O·~V GHO WUDQVSRUW S~EOLF DOV jPELWV
XUEDQVLPHWURSROLWDQV



HVFUHXTXHDTXHVWDFRQWLQXwWDWVLJXLFRPSHWqQFLDGHO
GHVHQYROXSDPHQWGHOIXWXUVHFWRU 
,QWHULRUPHQW HO 3OD 3DUFLDO RUGHQD L UHJXOD OD [DU[D
YLjULDGHOVHFWRULDSURILWDODXUEDQLW]DFLyUHDOLW]DGDHQ

'LUHFWULXGHPRELOLWDW
5DFLRQDOLW]DU O ~V GHO YHKLFOH SULYDW
GHVSODoDPHQWVXUEDQVLPHWURSROLWDQV

HQ

HOV

HOGHVHQYROXSDPHQWGHOSROtJRQLQGXVWULDOHQO jPELWGHO
&ORWGHO;DUHOăOR

$L[t PDWHL[ DTXHVW ($0* L HO 338 SODQWHMD O H[HFXFLy
2UGHQDULUHRUJDQLW]DUOD[DU[DYLjULDLPRGHUDUOD
G XQD URWRQGD HQ OD FDUUHWHUD %9 SHU GRQDU
FLUFXODFLyHVWDEOLQWGLIHUHQWVWLSRORJLHVGHFDUUHUV
DFFpVDOIXWXUVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLF &ORWGHO;DUHOăOR
L&ORWGHO;DUHOăOR 
'LUHFWULXGHPRELOLWDW

(QO LQWHULRUGHO jPELWTXHHVSURSRVDGHVHQYROXSDUHO

SUHVHQW ($0* LQGLFD OD QHFHVVLWDW GH SUHYHXUH
3URPRXUH O·~V GHOV GHVSODoDPHQWV SHU PLWMDQV QR DSDUFDPHQWVELFLFOHWD
PHFjQLFV DXJPHQWDQW OD VHJXUHWDW L OD FRPRGLWDW
&RPMD V KD GLW O DFFHVVLELOLWDW DOVHFWRU DPE PLWMDQV QR
GHOVYLDQDQWVLFLFOLVWHV
PHFjQLFV D SHX R ELFLFOHWD  QR HV JDUDQWHL[ OD
 )RPHQWDU OD FUHDFLy G·XQD [DU[D G·LWLQHUDULV
VHJXUHWDW QHFHVVjULD L GHVLWMDGD MD TXH QR KL KD
DWUDFWLYDLVHJXUDSHUDYLDQDQWV
LQIUDHVWUXFWXUD HVSHFtILFD SHU DTXHVWV PLWMDQV GH
 3URPRXUH HOV DSDUFDPHQWV VHJXUV SHU D
PRELOLWDWUHVVHJXLQWODFDUUHWHUD%9
ELFLFOHWHV SDUWLFXODUPHQW D OHV SDUDGHV GH WUDQVSRUW
$PEWRWO DFFpVDOHVSDUDGHVG DXWRE~VSURSRVDGHVD
S~EOLFFHQWUHVGHWUHEDOOFHQWUHVFRPHUFLDOVLHVFROHV
O HQWUDGD GHO VHFWRU VL TXH JDUDQWHL[ OD VHJXUHWDW YLDO
0LOORUDUODVHJXUHWDWYLjULDGHODELFLFOHWD
GHOVXVXDULV
'LUHFWULXGHPRELOLWDW
3URPRXUHLQIUDHVWUXFWXUHVORJtVWLTXHVSHUUDFLRQDOLW]DUL
RSWLPLW]DUHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWGHPHUFDGHULHVSHU
FDUUHWHUD
&RPSOHWDU L DPSOLDU OD [DU[D GH FHQWUHV GH

/ REMHFWHGHO3OD3DUFLDOpVSRGHUGHVHQYROXSDUXQQRX
VHFWRULQGXVWULDOLRORJtVWLF

WUDQVSRUW SHU FDUUHWHUD D OHV SULQFLSDOV jUHHV GH
SURGXFFLyLFRQVXPGH&DWDOXQ\D
'RQDGD OD GLVWjQFLD GH OD SDUDGD GH WUDQVSRUW S~EOLF
PpVSUz[LPDDO HQWUDGDDFWXDOGHOVHFWRU PDOJUDWTXH
'LUHFWULXGHPRELOLWDW

FRPSOHL[ OHV GLVWjQFLHV VHJRQV HO 'HFUHW   L

,QWURGXLUO·DFFHVVLELOLWDWHQWUDQVSRUWS~EOLFDSHXLHQ GRQDW TXH QR KL KD JDUDQWLHV HQ OD VHJXUHWDW GHOV
ELFLFOHWD HQ HO SURFpV GH SODQLILFDFLy GHOV QRXV GHVSODoDPHQWV D SHX R ELFLFOHWD ILQV D OD SDUDGD
GHVHQYROXSDPHQWV XUEDQtVWLFV L HQ HOV jPELWV XUEDQV ORFDOLW]DGD D OD FDUUHWHUD %9 D 6DQW /ORUHQV
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ANNEX 4. Informe de sostenibilitat econòmica
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ANNEX 4. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
1. Textos legals de referència


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

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


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

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


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

“art 3:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de
los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.
2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística a que se refiere el artículo 15.5
de la Ley de Suelo, constará, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de
sostenibilidad económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación con las
estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su caso, la propuesta de las medidas que
favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o el reajuste económico para la Hacienda Local que
pudiera derivarse del análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al que se refiere el
apartado anterior.”

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

Vialitat del sector “El Clot del Xarel.lo 2”
Rotonda accés carretera de Sant Llorenç d’Hortons
Nous vials en sòl urbà per la formació de la rotonda i accessos
al nou polígon
Total
b) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica

m² vialitat
820
900

€/m² vial
1,5
1,5

€
1.230
1.350

1.200

1,5

1.800
4.380

No té despeses d’implantació ni manteniment directe. Dependrà de l’empresa Fecsa-Endesa i dels usuaris
del subministrament.
c) Xarxa d’enllumenat públic
No té despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.
Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida de manteniment de la xarxa
viària i de les zones verdes.
d) Xarxa de telecomunicacions
La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, té les canalitzacions necessàries, per tal que les diferents
companyies puguin subministrar el servei de comunicació.
No tenen despeses directes d’implantació ni manteniment.
e) Xarxa d’aigua potable
La xarxa es projecta seguint les indicacions de l’empresa concessionària. No tenen despeses directes
d’implantació ni manteniment, que es consideren unes despeses de relació entre l’empresa concessionària i
l’usuari.
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b)

f) Xarxa de sanejament. Aigua pluvials i residuals
S’han de projectar seguint les ordenances dels tècnics municipals.

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


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

La quota anual estimada de l’IBI s’obté per aplicació d’aquest valor a tot el sostre:

No tenen despeses d’implantació. Les despeses derivades del manteniment estan incloses dins
de la partida de manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes.

L’edificabilitat neta és de 0,9332 m²st/m²sòl, per tant el sostre màxim serà:
g) Sistema de zones verdes
55.450 m² sòl x 0,9332 m²st/m²vial = 51.745,94 m² sostre
Els materials utilitzats pel paviment, mobiliari urbà i vegetació seran els exigits habitualment per
l’Ajuntament de Masquefa.
No tenen despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.

Pla Parcial “El Clot del Xarel.lo 2”

m² sostre

valor €/m² sòl

IBI €

51.745,94

3,0

155.237,82

Per el manteniment de les zones verdes, amb tractament arbrat i arbustiu, es considera una
repercussió anual de 0,6 €/m², el que suposa:
c)
m² espais lliures

€/m²

39.210
1.231

0,6
0,6

Zones verdes sector “El Clot
del Xarel.lo 2”
Zones verdes en sòl urbà
Total

€
23.526,00
738,60
24.264,60

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

Total ingressos IBI ....................................................................155.237,82 € anuals
TOTAL INGRESSOS

155.237,82 € anuals

L’impacte total de l’actuació en la hisenda pública és de:
7. Conclusió
Total cost manteniment de la vialitat................................................. 4.380,00 € anuals
Total cost manteniment de les zones verdes.................................... 24.264,60 € anuals
TOTAL COST MANTENIMENT

28.644,60 € anuals

Ingressos derivats de l’actuació

+ 155.237,82 € anuals

Despeses derivades de l’actuació

- 24.264,60 € anuals

Saldo resultant

+ 130.973,22 € anuals

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

S’estima que l’actuació urbanística plantejada generarà un impacte positiu en el pressupost corrent de l’Ajuntament
de Masquefa avaluat en 130.973,22 € anuals, per el que es garanteix la sostenibilitat econòmica d’aquesta actuació.

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

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

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

Masquefa, juliol de 2020
L’Equip redactor

6. Ingressos municipals generats per la urbanització proposada.
La localització del sostre destinat a activitats econòmiques que preveu el Pla Parcial, suposaran uns
ingressos que permetran la sostenibilitat de la urbanització proposada.
Aquests ingressos seran de tres tipus:
a)

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

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins
Col.legiat núm. 8857
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ANNEX 5. Justificació en relació a l’abastament i al sanejament

Masquefa , 24 de juliol de 2020
Benvolguts Srs,
Li fem saber que hem estudiat la seva petició de servei per les noves naus
situades al C/Alemanya del Pol. Ind Clot del Xarel·lo amb una previsió de
consum de 21,57 m3/dia. Actualment aquesta zona d’abastament no disposa de
capacitat de regulació suficient però es troba en vies d’ampliació podent oferir,
un cop finalitzades les obres d’adequació, de cabal i pressió suficients per
donar garantia de servei. D’altra banda, serà necessari efectuar una ampliació
del ramal de xarxa a peu de parcel·la per a poder habilitar les escomeses
necessàries. Adjuntem plànol dels serveis existents d’abastament d’aigua al
carrer efectat.
Trobem indispensable per a una millor coordinació que ens informeu, un cop en
tingueu coneixement, de les dates d’execució de les obres a la següent adreça
notificacions@anaigua.cat. D’aquesta manera podrem, fer un nou certificat amb
les condicions de pressió i cabals definitives de la xarxa, així com facilitar la
corresponent valoració de l’ampliació de xarxa fins a peu de parcel·la.
Per a qualsevol aclariment restem a la seva disposició.

Anna Inglés Figuerola

Conforme

Cap de Distribució
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ANNEX 6. Estimació volums moviments de terres
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ANNEX 6. ESTIMACIÓ VOLUMS MOVIMENTS DE TERRES ADEQUACIÓ
PARCELꞏLES (PLA DE GESTIÓ DE TERRES)

El present annex calcula els volums dels moviments de terres resultants d’establir les diferents
plataformes per la implantació de les edificacions a la parcelꞏla, amb l’objectiu d’integrar adequadament
les noves construccions a l’entorn i obtenir un balanç de masses equilibrat, on els volums d’excavació i
de terraplè resultant siguin el més equilibrats possibles.
A la parcelꞏla s’estableixen dues plataformes, una a cota 238 i l’altre a cota 255, quin moviment de terres
necessari per la seva formació suposa un volum d’excavació de 108.762 m³ i un volum de terraplè de
112.896 m³, resultant un balanç de masses pràcticament equilibrat.
El Pla Parcial defineix les dues plataformes per la implantació de les edificacions a la normativa
urbanística, fixant les seves cotes però permeten variacions de més menys 1,5 m, en funció del balanç
real de terres, un cop es determinin amb exactitud les característiques geotècniques del terreny. El tipus
de sòls, els gruixos de terra vegetal, etc,... Per tal d’equilibrar el balanç de masses pot ser necessari
efectuar petits ajustos de les cotes de les plataformes fixades en el Pla Parcial.
S’adjunta plànol de superposició i seccions transversals amb el terreny actual i el terreny modificat. El
càlcul de volums i els plànols s’han confeccionat amb el programa MDT.
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PLA DE RESTAURACIÓ DE ZONES VERDES PLA PARCIAL “CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS

3. OBJECTE DEL PLA DE RESTAURACIÓ DE ZONES VERDES

L’actual polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo es va delimitar arran de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de la zona del Clot del Xarelꞏlo-can Quiseró, la qual fou objecte d’avaluació ambiental.
El procediment ambiental va finalitzar mitjançant la resolució de la directora dels Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona, de 4 de febrer de 2008, per la qual es va atorgar la conformitat a la seva
memòria ambiental. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar-la definitivament en sessió
de 30 d’abril de 2008.

La Modificació puntual del PGO de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”, es va sotmetre al procés d’Avaluació
Ambiental i en els documents es recull la necessitat que el Pla Parcial de desenvolupament del sector Clot
del Xarelꞏlo 2 inclogui un Pla de Restauració de les zones verdes del sector d’acord amb els criteris fixats en
la documentació ambiental de la Modificació puntual. Aquests criteris es recullen a l’article 10, apartat 7 de
la Modificació puntual.

Actualment, els terrenys del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo”, s’han desenvolupat, i a hores d’ara està
consolidat en la seva totalitat. En aquests terrenys s’han ubicat els serveis centrals de l’empresa ALDI.

4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Enguany s’està tramitant la Modificació Puntual del PGO de Masquefa a l’àmbit “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Aquesta modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per a dur a terme l’ampliació del Centre
Logístic ALDI i poder mantenir així la funcionalitat del complex.
La modificació puntual afecta el contingut del PGO en els següents aspectes:


Realitza petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “El Clot del xarelꞏlo 2” des del carrer Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 2.792 m².



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



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



4.1.

MEDI FÍSIC

4.1.1.

GEOLOGIA

Geològicament, el municipi de Masquefa està situat en el marge septentrional de la conca neògena del
Vallès-Penedès. Els materials litològics del subsòl del terme municipal són principalment materials tous,
argiles i llims poc consistents i fàcilment erosionables.
En l’àmbit de la modificació puntual d’acord al Mapa Geològic de Catalunya les unitats geològiques presents
són:
-

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

-

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

La modificació preveu la redacció d’un Pla Parcial pel desenvolupament del sector de sòl
urbanitzable de 115.000 m² pel sistema de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica.

El present document desenvolupa el Pla Parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
2. ÀMBIT DEL PLA PARCIAL

4.1.2.

Els terrenys objecte del Pla Parcial ocupen una superfície total de 115.000 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Limiten al sud amb la carretera BV2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no
urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.

Els terrenys del Pla Parcial es troben en cotes superiors de la divisòria entre dos torrents que vessen les
aigües cap al riu Anoia a través de la Rierussa.

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

HIDROLOGIA

Així, la part central i nord de l’àmbit pertany a la conca del Torrent de Ca l’Esteve que voreja el límit nord de
l’àmbit. Dins de l’àmbit del Pla Parcial apareix un petit torrentó lateral innominat que drena les aigües de
l’anomenat Clot dels Plàtans i que travessa el sector direcció sud-nord fins a abocar les aigües en el torrent
de Ca l’Esteve.
L’extrem sud de l’àmbit vessa les seves aigües cap al Torrent Fondo que circula en paralꞏlel a la carretera
BV-2249.
En l’àmbit del sector es localitza una bassa de caràcter temporal fruït d’antigues actuacions i moviments de
terres.
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4.2.

MEDI BIOLÒGIC

4.3.

4.2.1.

VEGETACIÓ

L’àmbit del Pla Parcial s’inclou en la Unitat de Paisatge 27. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de
Paisatge de les Comarques Centrals i que té continuïtat a través del municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons
en la Unitat de Paisatge 04. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona.

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

PAISATGE

L’entorn del Pla Parcial es situa en els espais on predomina el paisatge agrícola de secà principalment de
vinya, es tracta d’espais oberts amplis amb pendents suaument ondulats que es veu vertebrat per la
presència de la xarxa hidrogràfica amb relleus molt més abruptes on predominen les cobertes forestals.
Aquest entorn agrícola s’ha vist envoltat d’un desenvolupament de sectors industrials, amb la presència del
polígon industrial situat al sudest de l’àmbit en el terme de Sant Llorenç d’Hortons, i el desenvolupament
recent del sector Clot del Xarelꞏlo just a l’oest de l’àmbit.

En zones de talussos amb forts pendents apareixen alguns petits claps de pinedes de pi blanc (P.
halepensis) i zones de ginestars (Spartium junceum) que recolonitzen aquests talussos.
5. PLA PARCIAL “CLOT DEL XARELꞏLO 2”
Al voltant del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit apareixen un cordó important de vegetació forestal
amb predominança de les pinedes però amb exemplars o claps dispersos de l’alzinar que ressegueixen els
marges i vessants del torrent.
El torrent innominat està fortament alterat per l’activitat agrícola tradicional, que n’ha confinat la llera a cordó
de vegetació amb zones de canyars i bardissa amb exemplars d’àlbers (Populus alba), Pi blanc (P.
halepensis), alzina (Q. ilex) i roure martinenc (Quercus humilis).
a) Hàbitats naturals
Segons la consulta realitzada a la cartografia digital dels Hàbitats de Catalunya elaborada per la Universitat
de Barcelona, en l’àmbit del Pla Parcial trobem els següents hàbitats naturals:


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



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

En l’entorn de l’àmbit, destacar la recent urbanització dels terrenys adjacents del Clot del Xarelꞏlo, que tot i
mantenir-se classificats com a zona de vinyes amb claps de pineda actualment es troben plenament
transformats en una zona d’activitat industrial que es correspondria amb l’hàbitat 86a.
b) Hàbitats d’Interès comunitari de l’annex I Directiva 92/43, d’hàbitats
D’acord amb la consulta realitzada a la base cartogràfica del Departament de Territori i Sostenibilitat, es
constata en l’àmbit de la modificació els següents hàbitats comunitaris:




9340. Alzinars i carrascars. Es situen en el tram final del torrent innominat i resseguint el torrent de
Ca l’Esteve i altres torrents laterals. L’àmbit del Pla Parcial es va ajustar per excloure del seu àmbit
els espais catalogats amb aquest hàbitat. D’acord amb les comprovacions realitzades del
reconeixement de camp, i tal com recull l’informe de l’Avanç de Pla emès pels Serveis Territorials a
la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) el 19 de desembre de 2018,
aquests espais al voltant del torrent de Ca l’Esteve i la zona de la desembocadura del torrent
innominat es corresponen més aviat amb zones de pinedes mediterrànies (codi 9540).
9540. Pinedes mediterrànies. L’àmbit del Pla Parcial inclou una zona central per sobre de la
capçalera del torrent innominat catalogada com a zona de pinedes mediterrànies. Es tracta d’una
superfície de 6.760 m² que s’estén envers la zona sector Clot del Xarelꞏlo ja urbanitzada.

5.1. OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA PARCIAL
L’objectiu principal és desenvolupar un sector de sòl urbanitzat en òptimes condicions per afavorir la
implantació d’edificacions per usos industrials i logístics, i possibilitar l’ampliació de l’establiment existent al
nord-oest de l’àmbit.
A més a més, permet l’obtenció de sòl públic per la creació de noves dotacions.
Els criteris plantejats en l’ordenació són:
1. Dur a terme d’una manera adequada i respectuosa amb el territori la nova implantació de caire
industrial - logístic.
2. Preservar les àrees ocupades per vessants i lleres i els terrenys circumdants.
3. Implantar mesures i requeriments ambientals preventius o correctors entre altres:
-

Mesures pel condicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, utilitzar
espècies autòctones per les plantacions.

-

Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials,
per al reg de les zones verdes. Establiment de requeriments constructius per tal de
minimitzar el consum d’aigua als edificis.

-

Establir requeriments constructius per tal que es puguin instalꞏlar estructures d’aprofitament
solar als teulats de les edificacions.

5.2. DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ
5.2.1.Estructura general de l’ordenació
La vialitat del polígon industrial veí, ja consolidat, defineix l’estructura viària del nou sector, que aprofita el
mateix carrer d’Alemanya per accedir a la parcelꞏla i als sistemes d’espais públics del nou àmbit.
El torrent, la presència de terrenys amb forta pendent, així com els espais destinats a reserves de sistemes
condicionen la ubicació de les futures edificacions, que s’aniran situant en plataformes adaptades a la
topografia de l’àmbit.
L’ordenació proposada s’estructura a partir de la vialitat existent -el carrer d’Alemanya a l’oest del qual es
van configurant unes plataformes on es disposaran les futures edificacions i els sistemes d’equipaments i
zones verdes.
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5.2.2.Sistema viari
L’accés a les zones i sistemes del sector es preveuen des d’aquest carrer. Concretament es realitzaran dos
accessos a la única parcelꞏla privada: un per cada una de les dues plataformes en les que s’organitza
aquesta gran parcelꞏla; i un per l’equipament públic.

L’abassegament temporal de les terres es realitzarà en munts d’alçada no superior als 3 m per tal de preservar
la qualitat agronòmica de les terres.
6.2. RESTAURACIÓ DE COMUNITATS DE PINEDES MEDITERRÀNIES

En el desenvolupament del sector es preveuen dues obres externes a l’àmbit per millorar la xarxa viària:


La formació d’una rotonda al mateix carrer d’Alemanya, des de la que s’inicia un vial per accedir a
les activitats existents situades en sòl no urbanitzable i també a una de les plataformes de la gran
parcelꞏla. La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 30 m.



La formació d’una rotonda a la cruïlla de la carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya per facilitar
la maniobrabilitat dels vehicles i millorar la seguretat de la circulació.

Es preveu la recuperació de comunitats de pinedes mediterrànies en una superfície de 10.020 m² al llarg de tot
el límit oest del sector com espai de transició entre els usos industrials i els usos agrícoles i forestals del sòl no
urbanitzable. Aquests espais de pinedes donaran continuïtat les pinedes existents del sector adjacent Clot del
Xarelꞏlo. Aquestes comunitats de pinedes es complementaran amb les comunitats de pinedes que es preveu
igualment recuperar en les zones de talussos en l’interior de la parcelꞏla privada, resultats dels anivellaments de
terres per a la implantació de les activitats, de forma que es generaran uns espais continus de pinedes
mediterrànies que ocuparan tant zones verdes públiques del sector, com zones de parcelꞏla privada.
Per a la recuperació de les comunitats de pinedes es preveuen les següents actuacions:

5.2.3.Sistema d’espais lliures i d’equipaments
-

Aportació de terra vegetal a tota la superfície de zones verdes a restaurar com a espais de pinedes
amb un gruix mínim de 20 cm. Total aportació de terra vegetal 2.005 m³ provinents de la terra vegetal
del propi sector prèviament abassegada a l’inici de les obres.

Les altres dues peces es situen a l’extrem nord de l’àmbit i estan separades entre elles per una reserva de
protecció viària.

-

Hidrosembra. Es preveu l’hidrosembrat de tota la superfície de pinedes a restaurar amb un total de
10.020 m².

L’ordenació proposada preveu ubicar la peça d’equipaments en una peça situada al sud del sector, en
façana al carrer d’Alemanya i que llinda al nord i al sud amb el sistema d’espais verds i a l’oest amb la
reserva de protecció viària.

-

Plantació d’espècies arbòries. Es preveu la plantació de pi blanc i pi pinyer a raó de 750 peus/ha. Les
plantacions es faran formant bosquets al llarg de les zones de restauració de les comunitats de
pinedes. Les plantacions de pi blanc i pi pinyers es realitzaran ocupant diferents espais de les zones a
restaurar

Els espais lliures previstos s’han situat en tres peces de sòl. La més gran, rodeja la parcelꞏla privada i inclou
els terrenys situats al nord del sector per on discorre un torrent; també s’estén pels límits est i sud.

Al sud del sector es configura una gran superfície destinada a sistema d’espais públics.

 Subministrament i plantació de Pinus halepensis en alvèol forestal de 400 cm³. 600 ut.
 Subministrament i plantació de Pinus pinea en alvèol forestal de 400 cm³. 150 ut.

5.2.4.Sòl d’ús privat i edificació
Es preveu un tipus de zonificació privada adient als usos previstos i als requeriments de l’edificació.


-

Zona industrial 21a.1

Plantació d’espècies arbustives. Es preveu la plantació d’espècies arbustives pròpies de les
comunitats existents de les brolles i màquies mediterrànies que acompanyen les pinedes.
 Subministrament i plantació de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm³. 450 ut
 Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm³ cm³. 450 ut
 Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm³ cm³. 300 ut

Es defineix una única parcelꞏla que es configura en dues plataformes -per tal d’adaptar-se a la topografia del
terreny-, on es disposaran les noves edificacions.
Com ja s’ha esmentat, la parcelꞏla resultant del sector es destinarà a l’ampliació de les instalꞏlacions de
l’establiment existent al polígon “El Clot del Xarelꞏlo 1”.

6.3. RESTAURACIO DE COMUNITATS HERBÀCIES D’ESPAIS DEGRADATS
6. PLA DE RESTAURACIÓ DE ZONES VERDES
El pla defineix les mesures i actuacions a realitzar per a la plena restauració de les zones verdes del sector.
També s’inclou en aquest pla la restauració de talussos en parcelꞏla privada resultants de l’anivellament de les
plataformes d’implantació de les activitats. Les actuacions definides es troben representades en els plànols
A07.1. i A07.2. Planta i seccions de restauració i en el plànol A07.3. Formació bassa temporal amfibis.

En l’entorn nordoest del sector es localitzen uns espais que formaran part de les zones verdes que actualment
es mantenen com a zones ermes i pastures rases força degradades degut a actuacions anteriors de moviments
de terres que van afectar aquests terrenys.
En aquesta superfície que representa una total de 7.240 m² es preveu la restauració de comunitats herbàcies
com a zona d’espais oberts per l’hàbitat i l’alimentació de la fauna.
Per a la restauració de les comunitats herbàcies es preveuen les següents actuacions:

6.1. ENRETIRADA I ABASSEGAMENT DE TERRA VEGETAL
Es preveu l’enretirada de 40 cm de terra vegetal al llarg de tota la superfície d’ocupació de la parcelꞏla privada
de 55.450 m² que suposen un volum de 22.180 m³ de terra vegetal. Aquesta terra vegetal enretirada
s’abassegarà temporalment per a la seva utilització en la restauració de zones verdes i talussos de parcelꞏla
privada. L’abassegament es realitzarà en la zona verda situada el nord de l’àmbit que actualment es troba
degradada per antigues actuacions de moviments de terres.

-

Aportació de terra vegetal al llarg de tota la superfície de zones verdes a restaurar com a espais de
pinedes amb un gruix mínim de 50 cm. (En funció dels volums totals finalment extrets de terra vegetal
en el total de l’actuació i els excedents resultants de les actuacions de restauració, el gruix de terra
vegetal es podrà incrementar per aprofitar la totalitat de la terra vegetal acopiada). Total aportació de
terra vegetal 3.620 m³ provinents de la terra vegetal del propi sector prèviament abassegada a l’inici
de les obres.
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-

Hidrosembra. Es preveu l’hidrosembrat de tota la superfície de pinedes a restaurar amb un total de
7.240 m². Es preveurà en la barreja d’hidrosembra amb gramínies i lleguminoses pròpies de la zona
l’addició de petites proporcions d’espècies arbustives pròpies de la zona com la farigola (Thymus
vulgaris).

6.4. RESTAURACIÓ DE TALUSSOS NOU ACCÉS
Es preveu la restauració dels talussos generats en la formació del nou accés al sector a través del carrer
Alemanya que suposen una superfície de 2.255 m². En aquests espais es preveu la formació de brolles
arbustives amb espècies autòctones pròpies de la zona.

En l’entorn del torrent del Clot dels plataners es preveu la formació d’una bassa temporal de 120 m² lligada al
curs del propi torrent tal com es defineix en el plànol A09.3. Formació bassa temporal amfibis. Per a la formació
de la bassa s’excavarà un clot en el punt definit amb talussos d’excavació 3H:2V formant un vas de 120 m² amb
dos nivells, un primer nivell situat a una cota uns 60 cm inferiors a la cota del torrent i un segon nivell inferior de
situat a una cota de l’ordre de 100cm inferiors a la cota del torrent.
Per a la formació de la bassa temporal es preveuen les següents actuacions:
-

Excavació de clot de terres d’acord a la geometria definida. Volum d’excavació previst 84 m³.

-

Aportació de terra vegetal al llarg de la superfície de talussos i plataformes del nivell superior de la
bassa amb un gruix mínim de 20 cm. Total aportació de terra vegetal 18,48 m³ provinents de la terra
vegetal del propi sector prèviament abassegada a l’inici de les obres.

-

Estesa i colꞏlocació de manta orgànica de fibra de coco (300 g/m²) al llarg de la superfície dels
talussos de la bassa. 65,6 m².

-

Hidrosembra. Es preveu l’hidrosembrat de la superfície de talussos i plataformes del nivell superior de
la bassa. 92,4 m².

-

En la base dels talussos del nivell inferior de la bassa es preveu la colꞏlocació d’una franja de
biorotlles de fibra vegetal vegetat amb espècies helofítiques tipus canyissar (Phragmites australis). 15
ml.

Per a la restauració dels talussos del nou accés es preveuen les següents actuacions:
-

Aportació de terra vegetal al llarg de tota la superfície de talussos a restaurar amb un gruix mínim de
20 cm. Total aportació de terra vegetal 451 m³ provinents de la terra vegetal del propi sector
prèviament abassegada a l’inici de les obres.

-

Hidrosembra. Es preveu l’hidrosembrat de tota la superfície de talussos a restaurar amb un total de
2.255 m².

-

Plantació d’espècies arbustives. Es preveu la plantació d’espècies arbustives pròpies de les
comunitats existents de les brolles i màquies mediterrànies.
 Subministrament i plantació de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm³. 515 ut
 Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm³. 390 ut
 Subministrament de Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm³. 390 ut

6.5. RESTAURACIÓ DE RIBERA
Es preveu la restauració de ribera al llarg del torrent innominat que desguassa la zona del Clot dels Plataners.
En aquest torrent ja existeix una vegetació de ribera més o menys continua formada per alguns exemplars
d’àlbers (Populus alba) i roure martinenc (Quercus humilis) que creixen al llarg de la llera del torrent.
Les actuacions de restauració de ribera es centren doncs en actuacions més o menys puntuals d’esbrossada de
zones de canyar dens existents i la realització de plantacions puntuals d’àlbers per reforçar la vegetació de
ribera existent al voltant de la nova bassa temporal que es crearà al marge d’aquest torrent.
Per a la restauració de la vegetació de ribera es preveuen les següents actuacions:
-

Esbrossada de zones de canyars existents al llarg del torrent. S’estima una superfície de canyars a
esbrossar d’uns 500 m².

-

Plantació d’espècies arbòries. Es preveu la plantació d’àlbers per el reforç de la vegetació de ribera
existent.
 Subministrament i plantació de Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua.
15ut.

6.6. CREACIÓ BASSA TEMPORAL AMFIBIS
Es preveu la creació d’una bassa temporal com a hàbitat per mantenir i afavorir la presència d’amfibis en el
sector, així com a punt d’aigua per a la resta de la fauna local.

6.7. MANTENIMENT DELS CONREUS DE VINYA EXISTENTS
En part dels actuals terrenys de la zona verda existeixen conreus de vinya que es preveuen mantenir. En
aquest cas es preveu el manteniment dels conreus de vinya existents en el límit nord-est del sector que ocupen
una superfície de 6.910 m². Aquestes vinyes tenen continuïtat amb els terrenys del sòl no urbanitzable situats a
l’est del sector.
6.8. MANTENIMENT DE CONREUS HERBACIS EXISTENTS
En part dels actuals terrenys de la zona verda existeixen conreus herbacis de secà que es preveuen mantenir.
Aquests conreus es concentren en la zona sud del sector al voltant de la carretera BV-2249. Es tracta de
conreus de cereal de secà que ocupen part de la zones verdes del sector i la zona prevista de reserva viària. En
aquests espais que abasten 13.965 m³ (zona verda) i 9.500 m² (zones de conreus existents corresponents a
l’espai de reserva viària), es preveu el manteniment dels conreus herbacis existents.
Part d’aquests espais de conreus herbacis es podrien transformar en conreus de vinya.
6.9. RESTAURACIÓ DE TALUSSOS EN PARCELꞏLA PRIVADA
Complementàriament a les zones verdes del sector el Pla preveu la restauració dels talussos en parcelꞏla
privada resultants de la formació de les plataformes d’anivellament de terres per a la implantació de l’activitat.
En aquests talussos es preveu la restauració de comunitats de pinedes mediterrànies com les previstes en les
zones verdes amb el mateix tractament.
Per a la recuperació de les comunitats de pinedes en els talussos de parcelꞏla privada es preveuen les
següents actuacions:
-

Formació de murs al peu dels talussos. Per evitar l’afecció de les zones verdes es preveu la formació
de murs amb una alçada vista màxima de 3 m d’alçada. En l’extrem nord de la parcelꞏla es preveu un
mur al peu del talús amb una llargada de 78 m i en l’extrem nordest un segon tram de mur de 19 m. Al
peu d’aquests murs es preveu la plantació d’un rengle d’heures a raó de 2 ut/ ml.
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 Subministrament i plantació de Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm³. 195 ut
-

Formació dels talussos en parcelꞏla privada tenen un pendent 3H:2V amb una alçada màxima
continua del talussos de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els diferents trams.
Els talussos resultants tenen una superfície de 16.195 m².

-

Aportació de terra vegetal al llarg de tota la superfície de zones verdes a restaurar com a espais de
pinedes amb un gruix mínim de 20 cm. Total aportació de terra vegetal 3.239 m³ provinents de la terra
vegetal del propi sector prèviament abassegada a l’inici de les obres.

-

Hidrosembra. Es preveu l’hidrosembrat de tota la superfície de pinedes a restaurar amb un total de
16.195 m².

-

Plantació d’espècies arbòries. Es preveu la plantació de pi blanc i pi pinyer a raó de 750 peus/ha. Les
plantacions es faran formant bosquets al llarg de les zones de restauració de les comunitats de
pinedes. Les plantacions de pi blanc i pi pinyers es realitzaran ocupant diferents espais de les zones a
restaurar
 Subministrament i plantació de Pinus halepensis en alvèol forestal de 400 cm³. 590 ut.
 Subministrament i plantació de Pinus pinea en alvèol forestal de 400 cm³. 150 ut.

-

Plantació d’espècies arbustives. Es preveu la plantació d’espècies arbustives pròpies de les
comunitats existents de les brolles i màquies mediterrànies que acompanyen les pinedes.
 Subministrament i plantació de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm³. 720 ut
 Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm³ cm³. 720 ut
 Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm³ cm³. 480 ut
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ANNEX 8. JUSTIFICACIÓ ZONES VERDES. PENDENT INFERIOR AL 20%
S’adjunta el plànol extret del Mapa de pendents superiors al 20% a partir de la base topogràfica de Catalunya
1/5000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s’han grafiat les superfícies de la zona verda en
l’àmbit de “El Clot del Xarelꞏlo 2” que tenen un pendent superior al 20%.
D’acord amb aquest plànol i a partir de l’ordenació del Pla Parcial, les superfícies seran:

Superfície m² zonificació
segons Pla Parcial
39.210 m²

ZONES VERDES
Superfície
m²
amb Superfície
m²
amb
pendent superior al 20% pendent inferior al 20%
1.509 m²

37.701 m²

Superfície m² mínima
obligatòria establerta a
la MP 15%
17.250 m²

Per tant, queda justificat que la superfície de zones verdes amb pendent inferior al 20% previstes al Pla Parcial
són superiors a les mínimes definides a la Modificació Puntual del PGO a l’àmbit de “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
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ANNEX 9. RESUM EXECUTIU
En el present document es realitza un resum de les determinacions proposades en el Pla Parcial del sector
industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2” de Masquefa.
Els terrenys objecte del Pla Parcial ocupen una superfície total de 115.000 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
Els objectius del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo 2” són:
1. Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de creixement i desenvolupament de l’establiment
existent al sector “El Clot del Xarelꞏlo 1”, el Centre Logístic ALDI i poder mantenir així la funcionalitat
del complex. Les necessitats d’ampliació de l’establiment existent a mig termini són
aproximadament d’uns 40.000 m² de sostre.
2. Adequar i ordenar els accessos a les activitats autoritzades en el sòl no urbanitzable.
3. El Pla defineix un model d’implantació que garanteix un desenvolupament urbanístic sostenible, que
permet compatibilitzar les necessitats de creixement econòmic, industrial i d’infraestructures amb la
preservació del medi natural.
Descripció de l’ordenació:
Estructura general de l’ordenació
La vialitat del polígon industrial veí, ja consolidat, defineix l’estructura viària del nou sector, que aprofita
el mateix carrer d’Alemanya per accedir a la parcelꞏla i als sistemes d’espais públics del nou àmbit.
L’ordenació proposada s’estructura a partir de la vialitat existent -el carrer d’Alemanya_ a l’oest del qual
es van configurant unes plataformes on es disposaran les futures edificacions i els sistemes
d’equipaments i zones verdes.
Sistema viari
L’accés a les zones i sistemes del sector es preveuen des d’aquest carrer. Concretament es realitzaran
dos accessos a la única parcelꞏla privada -un per cada una de les dues plataformes en les que
s’organitza aquesta gran parcelꞏla- i un per l’equipament públic.
En el desenvolupament del sector es preveuen unes obres externes a l’àmbit per adequar i millorar la
xarxa viària:






La rotonda a la carretera BV-2249 a la cruïlla amb el carrer Alemanya.
La rotonda situada al carrer d’Alemanya per l’accés a la nova zona industrial.
Accessos viaris des del carrer d’Alemanya a la parcelꞏla privada i a l’equipament públic.
Urbanització de la nova zona verda en sòl urbà
Marquesina a l’altre costat de la BV-2249 i obres per garantir un pas de vianants segur pels
usuaris del transport públic.

Sistema d’espais lliures i d’equipaments
Els espais lliures previstos s’han situat en tres peces de sòl. La més gran, rodeja la parcelꞏla privada i
inclou els terrenys situats al nord del sector per on discorre un torrent; també s’estén pel límit est.
Les altres dues peces es situen als extrems sud-est i sud-oest de l’àmbit i estan separades entre elles
per una reserva de protecció viària.
L’ordenació proposada preveu ubicar la peça d’equipaments en una peça situada al sud del sector, en
façana al carrer d’Alemanya i que llinda al nord i al sud amb el sistema d’espais verds i a l’oest amb la
reserva de protecció viària.
Al sud-est del sector, a tocar del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons, es configura una gran
superfície destinada a sistema d’espais públics.

Sistema de Serveis Tècnics
L’ordenació preveu una peça de serveis tècnics per a la ubicació de l’EDAR pròpia del sector, en un
espai al nord de la parcelꞏla d’aprofitament privat i llindant amb el vial d’accés des del carrer Alemanya.
Sòl d’ús privat i edificació
Es preveu un tipus de zonificació privada adient als usos previstos i als requeriments de l’edificació.


Zona industrial 21a.1

Es defineix una única parcelꞏla que es configura en dues plataformes -per tal d’adaptar-se a la
topografia del terreny-, on es disposaran les noves edificacions.
Com ja s’ha esmentat, la parcelꞏla resultant del sector es destinarà a l’ampliació de les instalꞏlacions de
l’establiment existent al polígon “El Clot del Xarelꞏlo 1”.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
PP SECTOR “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
SISTEMES

CLAU

VIARI
ESPAIS LLIURES

m² sòl

1
4

%

820
39.210

0,71
34,09

EQUIPAMENTS

5

5.750

5,00

PROTECCIÓ VIÀRIA
SERVEIS TÈCNICS

6
3d

13.545
225

11,78
0,20

59.550

51,78

55.450
55.450

48,22
48,22

115.000

100

TOTAL SISTEMES
ZONES
INDUSTRIAL / LOGÍSTIC
TOTAL ZONES

21a.1

TOTAL PP “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

QUADRE COMPARATIU. MP PGO MASQUEFA / PLA PARCIAL “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MP PGO MASQUEFA
SISTEMES

CLAU

m² sòl mínim

PP “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

% mínim

m² sòl

%

VIARI

1

-

820

0,71

ESPAIS LLIURES

4

15%

39.210

34,09

EQUIPAMENTS

5

5%

5.750

5,00

PROTECCIÓ VIÀRIA

6

11%

13.545

11,78

SERVEIS TÈCNICS

-

3d

TOTAL SISTEMES
ZONES
INDUSTRIAL

mínim 50%
CLAU

m² sòl mínim

21a.1

TOTAL ZONES
SECTOR EL CLOT DEL XARELꞏLO 2
Edificabilitat bruta
Sostre màxim

% màxim

225

0,20

59.550

51,78

m² sòl

%

màxim 50%

55.450

48,22

Màxim 50%

55.450

48,22

100,00

115.000

100,00

115.000

0,45 m²st/m²sòl
51.750 m² sostre

55.450x0,9332 = 51.746 m²st

Per tant, el sostre previst pel Pla Parcial és inferior al màxim permès per la Modificació Puntual del sector “El
Clot del Xarelꞏlo 2”.

PLÀNOLS

QUADRE DADES PP
1
3d
4
5
6RV
21

VIARI
SERVEIS TÈCNICS - Sanejament
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENT
PROTECCIO VIARI
TOTAL SISTEMES
INDUSTRIAL LOGÍSTIC
TOTAL ZONES

TOTAL SUD "EL CLOT DEL XAREL.LO 2"

SUPERFÍCIE
m²
%
820,00
0,71
225,00
0,20
39.210,00
34,09
5.750,00
5,00
13.545,00
11,78
59.550,00
51,78
55.450,00
48,22
55.450,00
48,22
115.000,00

100,00

