
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

EDICTE de 15 de febrer de 2022, sobre una resolució del director general d'Ordenació del Territori i
Urbanisme i un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès referents a un pla parcial del
municipi de Masquefa.

Exp.: 2020/072313/N

Pla parcial del sector industrial Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa

El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en data 26 de gener de 2022, va resoldre:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla parcial del sector industrial Clot del Xarel·lo 2, del municipi de
Masquefa, promogut per La Masia de Masquefa, SL, i tramès per l'Ajuntament, així com a la documentació
acreditativa de la formalització de la garantia exigida, en compliment de l'acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Penedès, de 2 de juny de 2021.

-2 Ordenar la publicació al DOGC, a l'efecte de l'executivitat del Pla, d'aquesta resolució, de l'acord d'aprovació
definitiva de 2 de juny de 2021 de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de les normes
urbanístiques corresponents, de conformitat amb l'article 106.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Indicar a l'Ajuntament que, en el desenvolupament del Pla, caldrà donar compliment a les prescripcions dels
informes sectorials emesos.

-4 Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Masquefa, al promotor i, si escau, als propietaris afectats.

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, en data 2 de juny de 2021, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla parcial del sector industrial Clot del Xarel·lo 2, del municipi de Masquefa,
promogut per La Masia de Masquefa, SL, i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació
provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal que la normativa que regula la clau 21a.1 de sòl privat estableixi que “el sòl privat del pla parcial
configurarà una parcel·la única i indivisible on s'hauran d'emplaçar les activitats que es derivin de l'ampliació
de l'establiment existent en sòl urbà, en l'àmbit del Clot del Xarel·lo”, tal com es va establir en la Modificació
puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del Clot del Xarel·lo 2 vigent.

1.2 Cal que al plànol 7. Parcel·lació i ordenació de l'edificació, es recullin les plataformes de l'estudi dels
moviments de terres i s'ajustin els gàlibs màxims de l'edificació, per tal que els talussos apareguin com a
espais lliures no edificables. Cal també eliminar el quadre normatiu que apareix als plànols 12.1 i 12.2.
Plataformes d'anivellació, murs i talussos, que fan possible la modificació de les plataformes del sòl privat de
l'àmbit, tal com han estat definides.

Així mateix, cal incorporar al plànol 6. Zonificació, i al plànol 7. Parcel·lació, el detall de l'ordenació i la
qualificació dels sòls de les obres fora dels sectors, per tenir una lectura unitària de la proposta.

1.3 Pel que fa a la normativa urbanística i a la memòria del document:

1.3.1 Cal que l'article 18 de la normativa prevegi expressament que els projectes d'urbanització i també els
d'edificació hauran d'incorporar les mesures del Pla de restauració de l'Annex 7 del Pla parcial. Així mateix, cal
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que el plànol on es delimiten aquestes mesures formi part dels plànols d'ordenació del Pla parcial. D'altra
banda, cal que l'article 20, que inclou les mesures sobre restauració de talussos, es revisi per recollir
específicament tot allò previst al Pla de restauració.

1.3.2 Cal actualitzar la regulació dels usos de la clau 21a.1, segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control de les activitats. Es recomana adoptar una regulació d'usos més genèrica, no basada en els
annexos de la Llei esmentada.

1.3.3 Cal que la memòria clarifiqui els usos que finalment s'admeten en la clau i que justifiqui els canvis
respecte de la regulació dels usos de la clau 21.a del sector Clot del Xarel·lo.

1.3.4 Cal que la memòria es completi amb la descripció de les obres d'urbanització, incloent les obres previstes
fora del sector, les obres derivades del Pla de restauració i l'estimació de tots els seus costos.

1.4 Cal incorporar les prescripcions dels informes de la Direcció General de Comerç, de 7 d'abril de 2021, i de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, de 19 d'abril de 2021. Cal també incorporar
la resta de condicions que s'assenyalen en el punt 4 i en el punt 5 de l'apartat valoratiu.

-2 Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'Ordre PTO/343/2005, de
27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Facultar el secretari de l'Agenda Urbana i Territori, d'acord amb l'article 92.4 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 5/2020, de 29 d'abril, per donar
conformitat, previ informe favorable dels serveis tècnics, al text refós presentat per l'Ajuntament en
compliment d'aquest acord i ordenar la publicació al DOGC d'aquest acord i de les normes urbanístiques
corresponents a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei
d'urbanisme.

-4 No obstant el punt anterior, manifestar que, d'acord amb els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, és requisit previ a la publicació del Pla i condiciona
la seva eficàcia la constitució de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització. El
promotor del Pla disposa d'un termini d'un any per acreditar la constitució d'aquesta garantia.

-5 Indicar a l'Ajuntament que, en el desenvolupament del Pla, caldrà donar compliment a les prescripcions dels
informes sectorials emesos.

-6 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Masquefa, al promotor i, si escau, als propietaris afectats.

Contra aquesta resolució i aquest acord, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els
articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
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telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/72313/N&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Barcelona, 15 de febrer de 2022

Cristina Garcia Perera

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès

Annex

Normes urbanístiques del Pla parcial del sector industrial Clot del Xarel·lo 2, del municipi de Masquefa

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf

(22.046.008)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL CLOT DEL XAREL·LO 2, DEL 
MUNICIPI DE MASQUEFA 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquestes Normes són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla parcial del sector industrial El Clot del 
Xarel·lo 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 Xarel·lo 
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, per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa, i pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Aquestes Normes reguladores desenvolupen, dins de l’àmbit definit a l’article anterior, el Pla general 
d’ordenació de Masquefa. En tot cas, i per a tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes 
Normes o que sigui d’interpretació dubtosa, 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 Xarel·lo 
2 té vigència indefinida. 
 
Article 4. Definició de conceptes. Interpretació 
 
Sempre que 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’estarà al que indiquin els plànols d’escala més detallada. 
 
Article 5. Desenvolupament del Pla parcial 
 
Per al desenvolupament del Pla parcial es redactaran els projectes d’urbanització i de reparcel·lació. 
 
També es podran redactar projectes d’urbanització complementaris, els quals respectaran, en tot cas, 
les determinacions del Pla parcial del sector industrial El Clot del Xarel·lo 2, del Pla general d’ordenació 
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, sens perjudici de les 
adaptacions de detall necessàries. Les rasants establertes es podran modificar si és per millorar 
l’adaptació topogràfica o per millorar el traçat de les xarxes. 
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Article 7. Projecte de reparcel·lació 
 
El projecte de reparcel·lació (en la modalitat de compensació bàsica) fixarà el repartiment equitatiu dels 
beneficis i les càrregues derivades de l’ordenació urbanística d’aquest Pla parcial. 
 
El projecte de reparcel·lació que es redacti s’haurà d’ajustar al que disposa la legislació vigent en 
matèria urbanística i a d’altres condicions que li siguin d’aplicació. 
 
Article 8. Modificacions 
 
Les modificacions d’aquest Pla parcial hauran de respectar les determinacions, per ordre de jerarquia, 
establertes al Pla general d’ordenació 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 d’aquest Pla parcial, ocasionades per ajustaments de límits 
fruit d’adaptacions topogràfiques o de límits físics, sempre que no suposin modificacions de superfície 
superiors al 5%. 
 
Tampoc no seran supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions ocasionades per a la 
millor adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització que no suposin modificacions en la 
superfície de les parcel·les i, per tant, en l’edificabilitat de les illes, superiors al 5%. 
 
Article 9. Documentació del Pla parcial urbanístic 
 
Aquest Pla parcial urbanístic està integrat per la documentació següent: 
 
0. MEMÒRIA DEL TEXT REFÓS 
 
1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

1.1. Antecedents, situació i àmbit. 
 

1.2. Topografia, estat actual i usos. 
 

1.3. Situació respecte del planejament vigent. 
 

1.4. Situació respecte de les infraestructures de serveis. 
 

1.5. Marc legal aplicable. 
 

1.6. Estructura de la propietat. 
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 

2.1. Justificació de la conveniència i l’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. Projecte d’urbanització. 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 de característiques del planejament vigent: Modificació puntual El Clot del Xarel·lo 2. 
 

3.3. Quadre comparatiu: Modificació puntual El Clot del Xarel·lo 2 / Pla parcial El Clot del Xarel·lo 
2. 

 
4. NORMES REGULADORES 
 

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 
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7. PLA PARCIAL D’INICIATIVA PRIVADA: COMPLIMENT DE L’ARTICLE 102 DEL TEXT REFÓS 
DE LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA 

 
DOCUMENTS ANNEXOS: 

 
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 amb l’abastament. 

 
Annex 6. Estimació dels volums dels moviments de terres i l’adequació a les parcel·les. 

 
Annex 7. Pla de restauració de les zones verdes. 

 
Annex 8. Justificació de les zones verdes. Pendent inferior al 20%. 

 
Annex 9. Resum executiu. 

 
Annex 10. Assessorament d’ENDESA. 

 
PLÀNOLS: 

 
1. Situació, emplaçament i índex (1 full). 

 
2. Topografia i àmbit (1 full). 

 
3. Planejament vigent del Pla general d’ordenació. Classificació del sòl. (1 full). 

 
4. Estructura de la propietat (1 full). 

 
5. Serveis urbans existents (3 fulls). 

 
6. Zonificació i Pla de restauració. 

 
6.1. Zonificació (1 full). 

 
6.2. Pla de restauració. Mesures (1 full). 

 
7. Parcel·lació (1 full). 

 
8. Xarxa viària. Planta (1 full). 

 
9. Xarxa viària. Perfils longitudinals (2 fulls). 

 
10. Xarxa viària. Seccions tipus (1 full). 
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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). 
 

15. Rotonda de la carretera BV-2249 (3 fulls). 
 
2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 10. Qualificació del sòl 
 
El sòl comprès en aquest Pla parcial es qualifica en zones i en sistemes. 
 
S’entén per zona aquella part del terreny dins de la qual, i ateses les previsions d’aquest Pla parcial, es 
poden exercir els drets relatius a l’edificació. 
 
Els sistemes són els elements d’ús col·lectiu i d’interès general que, d’acord amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal, poden ser de titularitat pública o privada. 
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Article 11. Zones i sistemes 
 
Es defineixen les zones següents: 
 

- Clau 21a.1. Zona industrial. Parcel·la única gran. 
 
Es defineixen els sistemes següents: 
 

- 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). 
 
3. REGULACIÓ DE LES ZONES I ELS SISTEMES 
 
Article 12. Determinacions comunes per a les zones i els sistemes 
 
Per a tot allò que no estigui especificat en aquestes Normes s’entén que és d’aplicació el que figura a 
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació El Clot del Xarel·lo 2, i al Text refós de les Normes 
urbanístiques del Pla general d’ordenació de Masquefa. 
 
3.1. SISTEMES 
 
Article 13. Sistema viari (clau 1) 
 
El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al 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. 
 
La seva definició es realitza d’acord amb els articles 301 a 305 de les Normes urbanístiques del Text 
refós del Pla general d’ordenació 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 a 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 Pla general d’ordenació 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) 
 
El sistema d’equipaments inclou els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius 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 Pla general d’ordenació de Masquefa. 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, amb 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 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 el servei. 
 
La seva definició es realitza d’acord amb els articles 319 i 320 de les Normes urbanístiques del Text 
refós del Pla general d’ordenació 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. 
 
3.2. ZONES 
 
Article 17. Determinacions per a la zona industrial. Parcel·la única gran (clau 21a.1) 
 
0 Tipus edificatori: 
 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada. 
 
1. Parcel·la: 
 

El sòl privat del Pla parcial configurarà una parcel·la única i indivisible on s’hauran d’emplaçar les 
activitats que es derivin de l’ampliació de l’establiment existent en sòl urbà, en l’àmbit del Clot del 
Xarel·lo. 

 
2. Façana: 
 

La façana mínima és de 20 m. 
 
3. Ocupació de parcel·la: 
 

L’ocupació màxima ve donada pels gàlibs que s’indiquen al plànol d’ordenació número 7. En tot 
cas, l’ocupació màxima és del 60%. 
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4. Edificabilitat de parcel·la: 
 

L’edificabilitat màxima permesa per parcel·la és de 0,9332 m2 sostre/m2 sòl. 
 
5. Separació de partions: 
 

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/m2 sòl. 
 
7. Moviments de terres: 
 

La cota de les plataformes d’esplanació per a la implantació dels edificis de la parcel·la es 
determina en la documentació gràfica. No obstant això, aquestes es podran modificar en més o 
menys 1,50 m respecte de 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 m. Caldrà 
donar a aquests murs tractament d’integració paisatgística. 

 
Talussos. L’alçada màxima dels talussos serà, com a màxim, de 4 m. Per a desnivells superiors 
s’hauran de situar a més d’1,50 m d’amplada entre talussos, on es disposarà de 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 d’aquest Pla parcial. 

 
8. Alçada màxima: 
 

L’alçada màxima permesa és de 14 m, presa sobre la cota del terreny modificat fins a sota de 
l’element estructural de formació de la coberta. L’alçada màxima, inclosa l’estructura i els 
acabaments en l’arrencada de la coberta, serà de 16 m. 

 
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 a oficines es permet un nombre de plantes corresponent a 
PB +3. Aquests espais no podran ocupar més de l’11% de la superfície del sòl. 

 
9. Edificacions auxiliars: 
 

Es permeten edificacions auxiliars en les franges lliures, configurades com a porxos, amb 3 dels 
seus 4 laterals oberts. Aquests es destinaran exclusivament a l’ús d’aparcament. L’alçada màxima 
permesa d’aquestes edificacions serà de 3 m, i no computaran en l’ocupació màxima. 

 
10. Soterranis: 
 

Es permet una planta soterrani, l’ocupació de la qual concordi amb la projecció de la planta baixa. 
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11. Tanques i acabaments exteriors: 
 

Les condicions d’edificació exteriors de les naus dels polígons s’homogeneïtzaran, atesos els 
paràmetres següents: 

 
- 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 gammes de colors terrosos, beixos o verds oliva, 

d’acord amb l’entorn confrontant. 
 

- Es recomana preveure tractaments de naturalització en façanes cegues per trencar la 
continuïtat d’aquests elements antròpics. 

 
- La tanca de la parcel·la es podrà fer amb material opac o massís fins a una alçada màxima 

d’1 m i es podrà completar 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). 

 
12. Aparcaments: 
 

Caldrà preveure una plaça d’aparcament en superfície per cada 700 m2 de superfície construïda 
destinada a usos productius i a magatzem, i una plaça per cada 100 m2 de superfície útil destinada 
a oficines i a laboratoris. Es preveurà que part d’aquestes places (2 per parcel·la) pugui tenir accés 
a recàrrega de cotxes elèctrics. 

 
Caldrà donar compliment als requeriments del Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, per a 
la dotació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

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

 
La dotació d’aparcaments per a bicicletes serà segons demanda i a càrrec del promotor. 

 
13. Condicions d’ús: 
 

Els usos admesos són: 
 

1. Usos principals: industrial i logístic. 
 

2. Usos compatibles (vinculats sempre a l’ús principal): 
 

- Ús de bar, restaurants o similars. 
 

- Ús educatiu. 
 

- Ús sociocultural. 
 

- Ús esportiu. 
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3. Ús comercial. La definició i la classificació dels establiments comercials es regula per la 
normativa sectorial vigent, el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, o la normativa sectorial que el substitueixi. 

 
Els únics establiments comercials que es poden implantar són els següents: 

 
a) Els Petits establiments comercials (PEC), Mitjans establiments comercials (MEC), Grans 

establiments comercials (GEC), Grans establiments comercials territorials (GECT) i els 
Establiments comercials singulars (ECS) que es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, els quals es 
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús 
comercial (article 9.5 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials). 

 
b) L’espai adjacent que les indústries poden disposar per a l’exposició i la venda dels 

productes propis de l’activitat industrial, sempre que no sobrepassi els 300 m2 de 
superfície de venda, i que no configuri, juntament amb altres, un establiment comercial 
col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui 
l’activitat industrial (disposició addicional tretzena del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials). 

 
4. Usos prohibits: habitatge, llevat d’una estança per al vigilant de l’activitat, en el cas que sigui 

necessari i degudament justificat. 
 

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. 

 
4. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
 
Article 18. Gestió, desenvolupament i execució del Pla parcial urbanístic 
 
a) Sistema d’actuació i Administració actuant 
 

El Pla parcial es desenvoluparà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, per reparcel·lació 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 la recepció de les obres d’urbanització es farà d’acord amb el que estableix 
l’article 169 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
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 projecte de 
reparcel·lació corresponent. 
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c) Desenvolupament del Pla parcial 
 

Per al desenvolupament del Pla parcial s’hauran de redactar els corresponents projectes 
d’urbanització i de reparcel·lació, els quals respectaran, en tot cas, les determinacions fixades en 
aquest Pla parcial, així com al Pla general d’ordenació de Masquefa. 

 
Els projectes d’urbanització, i també els d’edificació, hauran d’incorporar les mesures del Pla de 
restauració de l’Annex 7 del Pla parcial. 

 
d) Projecte d’urbanització 
 

El projecte d’urbanització no podrà modificar les previsions del planejament general, de la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del sector El Clot del Xarel·lo 2, ni 
d’aquest Pla parcial, sens 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 per 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 d’Alemanya. 

 
- La rotonda situada al carrer d’Alemanya per a l’accés a la nova zona industrial. 

 
- Els accessos viaris des del carrer d’Alemanya a la parcel·la privada i a l’equipament públic. 

 
- La urbanització de la nova zona verda en sòl urbà. 

 
- La formació de dues parades de bus amb marquesina, una a cada banda de la carretera BV-

2249, incloent les obres per garantir un pas de vianants segur per als usuaris del transport 
públic. 

 
Prescripcions de la rotonda a la carretera BV-2249: 

 
- La distància a la línia d’edificació serà de 25 m, tal com s’especifica a l’article 40 del Decret 

legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, de la 
Generalitat de Catalunya. No obstant això, aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona no posarà cap objecció a una distància inferior, 
sempre que així ho aprovi el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, tal com s’estableix a l’article 41 de la llei esmentada. 

 
- En el cas d’absència de definició en les distàncies dels tancaments s’aplicarà el que marqui 

el Reglament general de carreteres. 
 

- Atesa la possibilitat de fer-ho per la rotonda prevista al PK 8+475 de la carretera BV-2249, no 
es permetrà cap nou accés directe a la carretera afectada des de les noves edificacions que 
es puguin construir. 
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- La rotonda prevista i els radis dels entroncaments no tindran unes dimensions inferiors a les 
mínimes exigibles, per tal que permetin el moviment de tot tipus de vehicle pesant. A més a 
més, quedarà garantida la visibilitat de parada des de qualsevol punt de la calçada de la 
carretera en el tram afectat. 

 
- A tal efecte, la rotonda prevista no tindrà un diàmetre exterior inferior a 40 m i caldrà adequar 

el seu disseny per tal que no existeixin tangencialitats en els accessos i que disposin d’uns 
radis de gir mínims de 20 m en els entroncaments amb la carretera. 

 
- No es permetrà l’execució de cap moviment de terres en zona de domini públic, és a dir, a 

menys de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació. 
 

- El projecte d’urbanització inclourà la instal·lació a la carretera BV-2249 d’elements de 
contenció i de protecció a compte i a càrrec d’aquest sector industrial, davant l’eventual 
caiguda de vehicles cap a l’interior de la finca en les zones més baixes respecte de la 
carretera. 

 
- Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 

dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de Catalunya. 
 

- Totes les actuacions s’han d’adequar a l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març de 2018. 

 
- Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, en tot allò 
que no s’oposi al text refós abans esmentat. 

 
- Tots els nous accessos o les modificacions dels existents hauran d’anar acompanyats del seu 

projecte corresponent i signats per un tècnic competent, tal com s’indica a l’article 29 de 
l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, de 9 
de maig de 1995. 

 
- Caldrà demanar autorització a la Diputació de Barcelona de tots els projectes d’urbanització 

de les diferents unitats d’ordenació, una vegada s’hagin redactat, els quals hauran de complir 
amb les condicions descrites en aquest informe. 

 
5. CONDICIONS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 
 
Article 19. Integració paisatgística de la urbanització i de l’edificació 
 
Els projectes derivats d’edificació i d’urbanització de la parcel·la hauran d’incorporar un Estudi d’impacte 
i integració paisatgística. 
 
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. 
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Es garantirà la integració paisatgística de la urbanització i de l’edificació, amb l’adopció de les mesures 
següents: 
 

- El projecte d’urbanització s’haurà d’adaptar, en la mesura del possible, al terreny natural 
minimitzant els moviments de terres i evitant l’ocupació amb els talussos de les zones d’espais 
lliures i/o de sòl no urbanitzable que, en tot cas, hauran de ser restaurats amb les seves 
comunitats naturals, d’acord amb el Pla de restauració de les zones verdes, incorporat en 
aquest 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, i serà preferible la 
seva destinació a emplaçaments degradats o mancats de valors ambientals. 

 
- Els espais lliures del sector, per la seva posició i pels 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 les restauracions dels 
espais lliures degradats, o que puguin resultar afectats per les obres, s’hauran de realitzar 
amb espècies autòctones pròpies de les comunitats naturals existents, i d’acord amb les 
determinacions del Pla de restauració de les zones verdes inclòs en l’Annex 7 d’aquest Pla 
parcial. 

 
- En les zones d’aprofitament privat les actuacions sobre la parcel·la que se situïn fora del gàlib 

màxim edificatori fixat en cada cas hauran de minimitzar la impermeabilització del sòl. 
 
Article 20. Pla de restauració. Mesures 
 
D’acord amb el Pla de restauració de les zones verdes, recollit a l’Annex 7 d’aquest document, es 
preveuen les actuacions següents: 
 

a. La restauració de pinedes mediterrànies en zones verdes. 
 

b. La restauració de comunitats herbàcies d’espais degradats. 
 

c. La restauració de talussos de nou accés. 
 

d. La restauració de ribera. 
 

e. La creació d’una bassa temporal d’amfibis. 
 

f. El manteniment dels conreus de vinya existents. 
 

g. El manteniment dels conreus herbacis existents. 
 

h. La restauració de talussos en parcel·la privada. 
 
En el plànol 6.2. Pla de restauració. Mesures, es determinen gràficament els àmbits de les diferents 
actuacions. 
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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 
d’aquest Pla parcial: 
 

- La formació dels talussos en parcel·la privada té un pendent 3H:2V, amb una alçada màxima 
contínua dels talussos de 4 m, amb bermes de separació d’1,50 m d’amplada entre els 
diferents trams. 

 
- L’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. 
 

- La hidrosembra. 
 

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

- La 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. 

 
Article 21. 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 tal efecte, s’adoptaran les mesures següents: 
 

- La promoció de l’ús d’energies renovables. 
 

- La renovació i la millora de la xarxa d’enllumenat públic, d’acord amb el Reglament d’eficiència 
energètica. 

 
- L’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
- La xarxa d’enllumenat públic dels projectes derivats haurà de preveure el compliment dels 

valors d’il·luminació 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 amb el Decret 82/2005, 
de 3 de maig, pel qual s’aprova el seu Reglament. 

 
- L’elaboració d’un pla d’actuació per fomentar la mobilitat més sostenible. 

 
- L’aplicació de la legislació sectorial vigent en matèria de contaminació lluminosa (Reial decret 

1890/2008, de 14 de novembre). 
 

- L’aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
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1. Objectius de qualitat acústica 
 

Fora dels límits de la parcel·la s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, 
d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn (C2) i amb 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 h - 21 h) 

Vespre (21 h - 23 h) 
Nit (23 h - 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)  

(A1) Espais d’interès natural i altres - - 

(A2) Predomini del sòl d’usos sanitari, docent i cultural 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 57 47 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)  

(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 de (C1) 65 55 

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

65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)  

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 60 

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

- - 

 
Cal assegurar la compatibilitat dels usos i les activitats en funció dels objectius de qualitat acústica 
establerts al mapa de capacitat acústica i, en tots aquells casos en què sigui necessari, preveure 
les adequades zones de transició per assegurar la compatibilitat entre els diferents usos. 

 
Abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents, l’Ajuntament ha de comprovar 
que el projecte bàsic recull el compliment dels objectius de qualitat acústica exigibles i que preveu 
les mesures necessàries per al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan 
efectius, tant en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació de disseny. 
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2. Regulacions referides a la contaminació lluminosa 
 

En tota instal·lació d’enllumenat exterior (inclosa la 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 qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07. 

 
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats haurà de preveure el compliment dels valors 
d’il·luminació 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 amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig. 

 
L’àmbit d’aquest Pla parcial està classificat com a zona de protecció alta (E2), d’acord amb el Mapa 
de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat el juny de 2018. 
L’Ajuntament modificarà, per a aquest àmbit, la classificació actual per la zona E3 i ho comunicarà 
al Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lluminosa, perquè ho tingui en 
compte en futures actualitzacions del Mapa. 

 
El projecte d’usos o activitats que concreti el desenvolupament d’aquest Pla parcial ha de definir 
els elements d’enllumenat exterior que s’implantaran, així com les seves característiques, per tal 
que l’Administració competent pugui avaluar la seva adequació i fer les consideracions que estimi 
oportunes. La documentació i el contingut que s’han de concretar són els especificats a l’Annex 1 
del Decret 190/2015, de 25 d’agost. 

 
Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, amb les condicions que 
consten a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel que fa a la tipologia de les làmpades i 
al percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de 
l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació lluminosa. 

 
Planificar adequadament les necessitats d’il·luminació d’aquest àmbit, per tal de minimitzar els 
punts de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa en les àrees 
properes a l’espai del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), i de la Xarxa Natura 2000 Valls d’Anoia. 

 
Article 22. 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 i, en concret, caldrà que compleixin 
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona. 

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

 
- La creació d’una xarxa de clavegueram separativa, amb la xarxa de residuals connectada a 

l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). 
 

- L’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació. 
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- El sistema de reg haurà de ser per degoteig soterrat (llevat de 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 l’espai verd privat i en l’espai 

verd de parcel·la pública serà, prioritàriament, aigua pluvial emmagatzemada (provinent de la 
recollida de teulades i de 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 parcel·les 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 parcel·les 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 quals 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 les instal·lacions que permetin retenir i evacuar 
adequadament les primeres aigües d’escorrentiu 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, de dissipació 
d’energia i de protecció de marges i de llera, per no ocasionar afeccions sobre el domini públic 
hidràulic ni a tercers. 

 
4. Altres 
 

D’acord amb l’article 100.1 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 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, llevat que es compti amb la prèvia autorització 
administrativa. 

 
Pel que fa al sanejament, caldrà disposar de la corresponent autorització d’abocament emesa per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Article 23. Residus 
 
Els 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 el cas 
de produir-se excedents, caldrà determinar els llocs d’abocament i la gestió d’aquests excedents. 
 
1. Gestió dels residus 
 

La gestió dels residus s’efectuarà d’acord amb la legislació vigent. 
 

S’implantaran 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 d’instal·lacions que facilitin 
la recollida selectiva dels residus. A tal efecte, s’adoptaran les mesures següents: 

 
- La redacció del projecte d’urbanització preveurà els espais necessaris per a la implantació 

dels sistemes de recollida. 
 

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

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

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

- Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es prevegi l’ús de materials 
reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i els 
àrids procedents d’enderrocs i de 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 de paviments. 

 
- Ateses les característiques de l’activitat industrial existent, de producció de materials 

ceràmics, és igualment recomanable la utilització, per a les obres d’urbanització i d’edificació, 
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, pneumàtic 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 se sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als 

fabricants o als subministradors de material reciclat o de productes que en contenen. Aquest 
distintiu acredita la gestió i l’ús correctes del material que ha estat reciclat, per 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 (Certificats FSC Forest Stewardship Council, o PEFC Programme for 
the Endorsement of Forest Certification). 

 
- En l’edificació s’haurà 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. 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8611 - 22.2.202221/24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22046008-2022



19 

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

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

col·locació. 
 

- 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, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de reflectir 
la previsió de la generació de residus (en tipologia i en 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 matxucat de runa o de residu petri). 

 
Article 24. Biodiversitat 
 
S’estableix un sistema d’espais lliures que preservin la diversitat de valors naturals i paisatgístics, i que 
facilitin la transició entre les zones urbanes i les zones forestals. 
 
La restauració dels espais lliures i dels talussos de parcel·la privada s’haurà de realitzar d’acord amb 
l’Annex 7. Pla de restauració de les zones verdes, preveient la recuperació de les comunitats naturals 
de pinedes mediterrànies, de les zones d’espais oberts, el manteniment de les zones de vinya i la 
creació d’una nova bassa temporal. 
 
Es prohibeix la plantació d’espècies invasores, d’acord amb el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel 
qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i amb la relació de tàxons que es 
recomana no plantar, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Article 25. 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 amb 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 26. Riscos geològics 
 
Els projectes derivats hauran d’incorporar la realització d’estudis geològics i geotècnics de detall, per 
analitzar l’estabilitat dels terrenys. 
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Article 27. Determinació de l’existència de restes arqueològiques i paleontològiques 
 
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, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Article 28. Sostenibilitat en l’execució de les obres d’urbanització i d’edificació 
 
Les obres d’urbanització i d’edificació derivades d’aquest planejament hauran d’adoptar les mesures 
següents, per garantir una correcta execució d’aquestes, d’acord amb els principis de sostenibilitat i de 
preservació de la diversitat i dels valors naturals: 
 

- S’evitaran les excavacions i els moviments de terres en les proximitats dels torrents de la 
zona del Clot d’en Xarel·lo i del Clot dels Plàtans, i s’assegurarà un tractament respectuós 
aigües avall, tot evitant els abocaments de terres i aportant l’aigua pluvial recollida als àmbits 
respectius, per minimitzar l’alteració del cicle hídric. 

 
- Es definirà un pla de camins d’obra que reflecteixi tots els accessos necessaris per a 

l’execució de l’obra abans que aquesta s’efectuï, en el cas de ser necessari. Com a criteri 
general, es procurarà evitar l’obertura de nous camins. 

 
- Se situaran el parc de maquinària i els abassegaments de material, les instal·lacions 

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 manera preventiva un decapatge i un abassegament de la terra vegetal que 
pugui ser emprada posteriorment en el condicionament i l’enjardinament de zones verdes i 
d’àrees de parcel·les no ocupades per l’edificació. 

 
- La ubicació dels abassegaments de terra vegetal, de terres d’excavació o de sòls inadequats 

fora de zones sensibles ambientalment. 
 

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

- 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 han de ser en zones on l’abocament produeixi una mínima afectació ecològica i 
paisatgística. 

 
- Els aplecs de materials sobrants no superaran els 3,50 m d’alçada. 

 
- Els peus de talussos dels marges d’aplecs i d’abocadors mantindran una distància mínima de 

5 m amb els torrents i amb les zones amb comunitats vegetals naturals. 
 

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

 
- La morfologia final d’aplecs i d’abocadors s’haurà de reperfilar, adaptant-los a la morfologia 

original del terreny o a les formes topogràfiques de l’entorn (feixes, camps, etc). 
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- En el cas d’aplecs de terra vegetal, un cop reperfilats, se subsolaran i es 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 0,50 m - 1 m de gruix de terra vegetal tractada (sobre la zona plana i els talussos 
de l’aplec) i fressar la superfície, per tal de restituir el conreu antic. 

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

 
- Es reduiran les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de moviments 

de terres i d’esplanacions de la vialitat, així com en camins i en accessos d’obra. 
 

- Es netejaran els camions a la sortida de l’obra. 
 

- Serà obligatori per a tota la maquinària estar al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV). 

 
- Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees d’instal·lacions 

auxiliars i aparcaments de maquinària. Les àrees impermeabilitzades hauran de comptar amb 
sistemes de recollida i de tractament d’aigües dels equipaments d’obra. En aquest cas, es 
podran aprofitar les superfícies existents ja impermeabilitzades. 

 
- Es realitzaran neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment habilitades o en 

tallers autoritzats. 
 

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

 
- Se segregaran les diferents tipologies de residus d’obra, per facilitar la seva recuperació o el 

seu tractament posterior. En aquest sentit, cal prendre com a mesures generals: 
 

- La separació i la classificació dels residus generats. 
 

- El control estricte de la generació dels residus. 
 

- La creació de zones específiques per a l’emmagatzematge de residus en condicions 
òptimes. 

 
- La gestió dels residus per empreses especialitzades, amb un seguiment estricte del 

control documental procedent. 
 

- L’emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats. 
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