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CONTINGUT 
El document de MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del 
Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”, té el següent contingut: 
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0.1 EN RELACIÓ ALS INFORMES REBUTS 

A data de redacció del present document, consten rebuts els següents informes sectorials: 

0.1.1. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 3 de febrer de 2014 
Contingut: 

“... no correspon emetre l’informe d’impacte i integració paisatgística que 
sol·liciteu.” 

0.1.2. Agència de Residus de Catalunya 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 17 de febrer de 2014 
Conclusions: 

“... s’informa favorablement sobre la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa 
Usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial ‘Clot del Xarel·lo’, no obstant es 
recorda que caldrà donar compliment a la normativa i Plans i  Programes de gestió de 
residus.” 

0.1.3. Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 31 de març de 2014 
Conclusions: 

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement ja que la capçalera del 
torrent del Fondo afectada per la nova activitat es pot considerar com una llera de 
domini privat. 

- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa favorablement. 

- En relació amb l’abastament, s’informa favorablement ja que s’ha aportat la 
corresponent acreditació d’abastament per part de la companyia subministradora. 

- Respecte el sanejament, s’informa favorablement sempre i quan per a realitzar 
qualsevol abocament, directe o indirecte a llera pública, es disposi  prèviament de 
la corresponent autorització d’abocament d’aigües residuals. 

- Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials. 

Resposta: 

Donat el contingut i abast de la present modificació, s'ha considerat més adequat incorporar 
dins del document de Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El 
Clot del Xarel·lo” (Masquefa) (el qual es tramita paral·lelament amb el present document), 
les consideracions indicades en l'informe. 

Concretament, s'ha incorporat dins de l'art. 7 de la normativa urbanística de la modificació 
puntual del pla parcial, el punt 10 sobre “Condicions relatives a la xarxa de sanejament”; el 
qual incorpora les condicions relatives a l'abocament directe o indirecte a llera pública, així 
com les consideracions indicades en l'informe de l’ACA relatives a la xarxa d'aigües pluvials. 

 

 

 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” 

          

4  

 

0.2 EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS REBUDES 

S'han rebut las següents al·legacions durant el període d'exposició pública: 

0.2.1. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 7 de febrer de 2014 

 
Conclusions: 

“... que s'adoptin les mesures correctores pertinents encaminades a minimitzar 
l'impacte visual i la integració en el territori agrícola característic del Penedès de 
l'activitat de reciclatge de vehicles fora d'ús compresa dins l'annex I.1i grup 10, núm. 
1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats dins l'àmbit "El Clot del Xarel·lo" per la seva proximitat al nucli urbà de Sant 
Llorenç d'Hortons”. 

Contestació i proposta de resolució: 
A pesar de que la normativa sectorial d’aplicació inclou determinacions que suposen suavitzar 
l'impacte no només visual, sinó també ambiental d'aquestes instal·lacions; s'estima oportú incloure 
dins de la normativa urbanística de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo” de Masquefa (que es tramita paral·lelament amb el present 
document de modificació) una referència a l'adopció de mesures que moderin l'impacte visual. 

Per tant, s'estima l'al·legació en el sentit exposat anteriorment. 

0.2.2. Red Eléctrica de España 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 17 de febrer de 2014 
Contingut: 

“Consultado el anuncio de información pública sobre la aprobación inicial de la modificación 
puntual del "Plan general de ordenación urbanística de Masquefa" aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 23 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña. Número 6530, de 30 de diciembre de 2013, les informamos que 
se verían afectadas, de acuerdo con la actuación prevista, las siguientes Líneas 
propiedad de Red Eléctrica de España (en adelante REE):  

• Línea de doble circuito DC 220KV "Abreria-Pujalt" y "Anoia-Rubí"  

• Línea de doble circuito DC 400KV "Begues-Pierola" y"Asco-Pierola"  

En virtud de lo anterior, rogamos que se tengan en cuenta estas instalaciones en la 
tramitación del plan de referencia considerando que, cualquier afección sobre las líneas y 
sus instalaciones, deberá cumplir las condiciones establecidas al respecto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades, de transporte 
y distribución de energía eléctrica y al Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (Real Decreto 223/2008). 

Les recordamos que, de acuerdo con el artículo 162.3 del referido Real Decreto 1955/2000, 
"queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e 
instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los 
conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada por las 
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección".  

A modo orientativo, les indicamos que la citada franja tiene una anchura de 
aproximadamente entre 25 y 30 m a cada lado del eje de la línea, aunque la anchura 
exacta depende de la longitud del vano (distancia entre dos apoyos consecutivos), 
geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los conductores.”  

Contestació i proposta de resolució: 
La alegación expone que como consecuencia de las determinaciones de la modificación puntual 
se verán afectadas la línea de doble circuito DC 220KV "Abreria-Pujalt" y "Anoia-Rubí" y la línea de 
doble circuito DC 400KV "Begues-Pierola" y"Asco-Pierola". 
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Sin embargo, la alegación no justifica en ningún momento como el cambio de los usos y 
condiciones de edificación de la parcela calificada con la clave 21b, pueden modificar las 
condiciones o afecciones que las redes de alta tensión tuviesen sobre la parcela de referencia, 
sobre todo si tenemos en cuenta que no se modifica ni su zonificación ni definición geométrica. 

Por otro lado, según visita de campo y la información cartográfica que se dispone la línea de alta 
tensión más cercana se encuentra al este del ámbito a una distancia de más de 1 Km., tal y como 
se puede observar a continuación: 

 

Por lo tanto, se desestima la alegación en el sentido expuesto anteriormente,  
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1.1 SITUACIÓ I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

El municipi de Masquefa està ubicat al cinturó de Barcelona, a la comarca de l’Anoia. 
Administrativament, limita al nord amb el municipi dels Hostalets de Pierola (Anoia), a l’oest amb Piera 
(Anoia), al sud amb Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) i a l’est amb Sant Esteve Ses Rovires (Baix 
Llobregat). A nivell geogràfic, s’emmarca entre les planes del Penedès i del Llobregat, en una zona de 
petites i constants ondulacions, entre esplanades que permeten l’agricultura. Entre les ondulacions hi 
ha multitud de torrents i rieres que es dirigeixen al riu Llobregat.  

L’àmbit objecte de la present modificació s'ubica al sud-oest del municipi de Masquefa, proper al nucli 
urbà de Can Quiseró i El Maset, concretament es correspon amb l'àmbit del Pla Parcial Urbanístic del 
Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

Aquest sector de pla parcial és discontinu, i comprèn per una banda els terrenys situats al nord de la 
carretera BV-2241, a prop dels sectors industrials del municipi de Sant Llorenç d'Hortons, indrets 
coneguts com El Clot del Xarel·lo, el Clot dels Plàtans, el Bosc de La Masia i la Plana de La Masia, amb 
una superfície 238.769,00 m²; i de l'altra amb els terrenys corresponents a la connexió entre la 
urbanització de Can Quiseró i El Maset de 800,58 m² de superfície, essent la superfície total del sector 
de 239.569,58 m². 

1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.2.1 Antecedents urbanístics 
El planejament vigent al municipi de Masquefa correspon al Pla General d’Ordenació Urbana aprovat 
definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC num. 851 de 12 de juny de 1987. 
Posteriorment es va elaborar el Text Refós de les Normes urbanístiques del planejament general del 
terme municipal de Masquefa aprovades definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC 
num. 4681 de 21 de juliol de 2.006. 

El PGOU, classificava l’àmbit objecte de la present modificació puntual, en la seva major part com a 
sòl no urbanitzable d'interès agrícola (clau 19b) i en una petita part com a sòl no urbanitzable d'interès 
ecològic (clau 19a). 

Amb l'objectiu de “aconseguir pel municipi una zona industrial amb parcel·les situades a les zones 
anomenades el Clot dels Plàtans i el Clot del Xarel·lo”, l’Ajuntament va a tramitar una Modificació 
Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo - Can Quiseró, la qual va a suposar 
el canvi de classificació del sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat. Aquesta modificació es va 
aprovar definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de 
novembre de 2008 

El Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”, que desenvolupa la modificació 
puntual anteriorment citada, es va aprovar definitivament amb data 10 de març de 2009, i publicar al 
DOGC. 5342 amb data 19 de març de 2009. 

Respecte al projecte d'urbanització, aquest es va aprovar definitivament per Junta de Govern Local 
amb data 9 de febrer de 2009, i es va a publicar al BOP nº 47 de 24 de febrer de 2009. 

Pel que fa a la reparcel·lació, aquesta es va realitzar mitjançant escriptura pública de reparcel·lació 
voluntària atorgada pel notari Carlos Jiménez Fueyo, amb data 19 de desembre de 2008. 

Finalment, amb data 17 de desembre de 2013, l'Ajuntament de Masquefa i la societat “Activitats 
Freixa”, han signat un conveni urbanístic per modificar el planejament vigent en el sector industrial “El 
Clot del Xarel·lo” amb l'objectiu de poder implantar l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús en la parcel·la qualificada amb la clau 21b. (veure: “ANNEX: Conveni urbanístic”) 

Actualment, les dues parcel·les tenen condició de solar, atès que disposin dels serveis urbanístics i 
tenen accés rodat a través d'un vial totalment urbanitzat. 
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1.2.2 Condicions generals d’ús de la Modificació Puntual del PGOU a l’àmbit del Clot del Xarel·lo 
Atès que l'objectiu de la present modificació puntual, consisteix en modificar els usos permesos a 
l'àmbit del sector industrial del Clot del Xarel·lo, ens limitarem a les determinacions que el planejament 
vigent estableix en relació als usos admesos per a aquest sector industrial. 

En aquest sentit, la normativa del planejament vigent (Modificació Puntual a l’àmbit del 2008) estableix 
en el seu article 10, el següent: 

Art.10 Condicions generals d'ús 

Els usos admesos són:  

A. Activitats incloses en l'Annex I del Decret 143/2003. 

No s'admeten 

B. Activitats incloses en l'Annex II.1 del Decret 143/2003. 

Només s'admetran les següents activitats: 

Grup 5, nº 6, 9, 10, 12b, 14, 15, 17 

Grup 7, totes les activitats admeses 

Grup 12, nº 2,3,4,9,23,29 

C. Activitats incloses en l'Annex II.2 del Decret 143/2003. 

S'admetran totes amb les següents excepcions: 

Grups 2 i 11, no se n'admetrà cap. 

Grup 12 nº 35a Activitats recreatives excepte les de restauració, però 
només en horaris nocturns, es a dir que es proposa que aquestes 
activitats haurien de tenir l'ús no admissible entre les 23 i les 8 h del matí. 

Grup 12 nº 36 Hoteleria i similars, però la restricció només es proposa que 
tingui afectació a les activitats relacionades amb la prostitució. 

D. Activitats incloses en l'Annex III del Decret 143/2003.  

S'admetran totes amb les següents excepcions: 

Grup 11, nº 1, 2, 8.  

 

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. 

Aquestes activitats estaran subjectes a la Llei 17/2000 i al Decret 211/2001, 
pel qual s'aprova el Pla Territorial sectorial d'equipaments comercials o d'altres 
legislacions concurrents.  

Les activitats que s'estableixin al sector seran sotmeses al règim previst pel 
Decret 143/2003, de 18 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 
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Tal i com consta en el paràgraf últim de l'apartat 1.4 de la memòria de la M. P. del PGOU del polígon 
industrial del Clot del Xarel·lo de 2008, els usos admesos o prohibits “han estat objecte de 
reconsideració, seguint les indicacions de l’informe de l’Enginyer Municipal amb data 29 de març de 
2007 (incorporat a l’article 10 de la normativa urbanística)” 

1.2.3 Topografia, estat actual i usos 
L'altitud mitja del municipi de Masquefa és de 256'2 metres sobre el nivell del mar, i la cota més 
elevada està a la part N-O del terme, a la confluència amb el municipi de Pierola a una alçada de 339 
metres. El terreny és ondulant en bona part del municipi, a causa dels retalls al·luvials de les rieres que 
conformen els torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat. 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 al riu Anoia. 

L’àmbit del sector industrial presenta una pendent mitjana moderada en direcció sud-nord, tot i que 
predominen dues importants plataformes coincidint amb les dues grans parcel·les del sector; una 
topografia més elevada i abrupta coincideix amb la zona del Bosc de la Masia, i al costat del torrent 
situat en el costat nord-est de l'àmbit. 

 

 
 

1.2.4 Situació respecte de les infraestructures i serveis 
L'àmbit es situa proper al nucli urbà de “Can Quiseró”, de l’urbanització de “El Maset” i del municipi de 
Sant Llorenç d’Hortons, de manera que es de fàcil accés, ja sigui per la zona urbanitzada de Can 
Quiseró o per la carretera de Sant Llorenç d'Hortons BV-2249. 

Respecte als serveis existents, l'àmbit es troba urbanitzat, la xarxa viària és de recent execució i disposa 
de tots els serveis públics. 
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1.2.5 Estructura de la propietat 
Tots els sistemes públics es troben cedits a l'Ajuntament de Masquefa. 

Pel que fa a les dues parcel·les del sector, la qualificada amb la clau 21a (de 97.452,00 m² de 
superfície) és propietat de l'empresa ALDI Supermercados, S.L; i la qualificada amb la clau 21b (de 
38.528,00 m² de superfície) és propietat de la societat Actividades Freixa S.L. 

1.3 MARC LEGAL URBANÍSTIC 

La present Modificació Puntual del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo”, s’ha redactat i s’ha d’executar d’acord amb l’ordenament jurídic vigent 
en matèria urbanística següent: 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del suelo. 

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

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) aprovat definitivament el 16 de setembre 

de l’any 2008 i publicat al DOGC núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008. 
 Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986 i 

publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny de 1987. 
 Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Masquefa 

aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21 de juliol de 
2.006. 

 Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo, la 
qual es va aprovar amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de novembre 
de 2008. 
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2.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

2.1.1 Antecedents 
Amb data 1 de febrer de 2007, L’Ajuntament de Masquefa i la societat El Clot dels Plàtans van a 
subscriure un conveni urbanístic amb el següent contingut: 

I. El Municipi de Masquefa té gran part del sòl industrial a l'est del municipi i una 
petita zona al centre, el qual no pot absorbir una implantació de noves 
d'empreses que necessiten grans extensions per a desenvolupar la seva activitat 
terciària.  

II. La Societat EL CLOT DELS PLÀTANS, SL és propietària majoritària dels terrenys 
ubicats a la zona del Clot del Xarel·lo, zona actualment qualificada de sòl no 
urbanitzable, amb una superfície aproximada de 247.334.70 m².  

III. A proposta de la part promotora l'Ajuntament de Masquefa creu en la 
conveniència de classificar i qualificar aquest sòl, ara no urbanitzable, com a sòl 
urbà per a ús industrial.  

IV. La Societat EL CLOT DELS PLÀTANS, SL, està interessada com a propietària 
majoritària dels terrenys a promoure el desenvolupament industrial del sector, 
amb la finalitat de consolidar un sòl que permeti la instal·lació, de la Societat 
ALDI SUPERMERCADOS, S.L., que ha mostrat el seu interès en l'adquisició d'una 
parcel·la que comprendrà la totalitat del polígon l, un cop aprovada 
definitivament la modificació Puntual del PGOU que es proposa per part de 
l'esmentada Societat.  

V. L'Ajuntament de Masquefa considera prioritari el desenvolupament del sector, 
perquè à través del mateix, no solament es promou la creació de sòl industrial 
sinó que també es procedirà a la unió dels nuclis de Can Quiseró i el Maset a 
través d'un pont i s'obtindrà una zona d'equipaments, així com ta creació d'una 
zona verda important, destinada a parc públic.  

 

L’Ajuntament de Masquefa va a tramitar una Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a 
l’àmbit del Clot del Xarel·lo , la qual es va aprovar amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 
5250 amb data 4 de novembre de 2008. 

L'objecte d'aquesta modificació va a ser (punt 1.4 de la memòria de l’ordenació): 

... aconseguir pel municipi una zona industrial amb parcel·les situades a les zones 
anomenades el Clot dels Plàtans i el Clot del Xarel·lo, que es separen pel bosc de la 
Masia, que es conserva. 

El motiu per triar aquest indret té la següent justificació: 

El municipi de Masquefa té gran part del sòl industrial a l'est del municipi i una petita 
zona al centre del mateix, el qual no pot absorbir una nova implantació d'empreses 
que necessiten grans extensions per desenvolupar la seva activitat terciària, Per altra 
banda, al municipi hi ha grans extensions agrícoles de poc rendiment com la zona que 
els ocupa que podrien ser òptimes per a la implantació de l'activitat industrial, ja que 
per altra banda tenen una continuïtat d'aquest ús amb les zones ja existents al 
municipi veí de Sant Llorenç d'Hortons, tot respectant el concepte de desenvolupament 
sostenible i la integració paisatgística.  

Més endavant, es diu: 

.. es pretén aconseguir un sòl industrial que ha d’ajudar a dinamitzar la zona i ha de 
dotar al municipi de nou sòl industrial per a la implantació d'activitats industrials de 
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gran i mitjana mida, ja que la resta de polígons es troben desenvolupats o no admeten 
la implantació que es pretén, Aquesta actuació ajudarà a dinamitzar la zona i es troba 
amb una bona comunicació atesa la previsió de pas molt proper del quart cinturó.  

I també, aquesta modificació puntual suposava: 

... la connexió que uneixi la urbanització de Can Quiseró i El Maset. 

 

Posteriorment, el Pla Parcial Urbanístic del sector industrial El Clot del Xarel·lo, que desenvolupa la 
modificació puntual anteriorment esmentada, es va aprovar definitivament amb data 10 de març de 
2009, i publicar al DOGC. 5342 amb data 19 de març de 2009. 

El projecte d'urbanització es va aprovar definitivament per Junta de Govern Local amb data 9 de 
febrer de 2009, i es va publicar en el BOP nº 47 de 24 de febrer de 2009. La reparcel·lació, es va realitzar 
mitjançant escriptura pública de reparcel·lació voluntària atorgada pel notari Carlos Jiménez Fueyo, 
amb data 19 de desembre de 2008. 

Finalment, amb data 17 de desembre de 2013, l'Ajuntament de Masquefa i la societat “Activitats 
Freixa”, han signat un conveni urbanístic per modificar el planejament vigent en el sector industrial “El 
Clot del Xarel·lo” amb l'objectiu de poder implantar l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús en la parcel·la qualificada amb la clau 21b; amb el següent objectiu: 

1.  La Societat “ACTIVIDADES FREIXA, S.L.”, es propietària de la finca que es descriu 
seguidament: 

URBANA: Parcel·la de forma irregular de terreny edificable situada en el sector del 
Polígon Industrial El Clot del Xarel·lo, del terme municipal de Masquefa, que ocupa 
una extensió superficial de 38.528 m²; i LIMITA: al Nord: amb parcel·la d’espais 
lliures; a l’Est, amb el vial número 1; al Sud, amb el vial número 1; i a l’Oest, amb 
la parcel·la d’espais lliures. 

INSCRITA al Registre de la Propietat número 1 d’Igualada, al tom 1968, llibre 199, 
foli 165, finca número 6869. 

2.  Que la Societat AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L.” UNIPERSONAL té previst 
instal·lar una activitat destinada al RECICLATGE I EMMAGATZAMATGE DE 
VEHICLES FORA D’ÚS, incloent el tractament de tots els residus que es produeixin 
en l’execució de l’activitat 

L’activitat de referència correspon a les incloses a l’Annex I de la Llei 20/2009 del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, estan 
subjecte al règim de autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental 
(art. 12 i següents). 

3. Que per poder instal·lar l’activitat a la parcel·la de referència s’ha de procedir a la 
tramitació de la Modificació Puntual del Planejament d’Ordenació Urbana Municipal 
en el sector del Polígon Industrial EL CLOT DEL XAREL·LO i de la Modificació del Pla 
Parcial que desenvolupa el sector, en concret la parcel·la núm. 2, de superfície 
38.528 m². 

2.1.2 Situació actual 
Actualment, les parcel·les tenen condició de solar, atès que disposen dels serveis urbanístics i afronten 
amb un vial urbanitzat. 

La parcel·la qualificada amb la clau 21a té  97.452,00 m² de superfície està edificada, és propietat i seu 
corporativa de l'empresa ALDI Supermercados, S.L, i té activitat des de juliol de 2010. 

D’altra banda, la parcel·la qualificada amb la clau 21b, de 38.528,00 m² de superfície, (propietat de la 
societat Actividades Freixa S.L.), a data d'avui segueix sense edificar-se. 
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No obstant això, existeix interès per part de la societat unipersonal Auto-Grúas Sant Jordi S.L., 
d'implantar-se en la parcel·la vacant (clau 21b) per desenvolupar l'activitat de Reciclatge de Vehicles 
Fora d'Ús. Al mateix temps l'ajuntament de Masquefa, té l'interès de promoure i facilitar l'activitat 
econòmica (en aquests temps de crisi econòmica), i més encara si aquesta activitat està relacionada 
amb la gestió i el reciclatge de residus, que contribueixin a la millora del medi ambient i a la 
sostenibilitat. Però, tant la Modificació Puntual del PGOU com el Pla Parcial industrial del sector 
industrial del Clot del Xarel·lo , no permeten els usos o activitats de gestió de residus quan aquests són 
perillosos segons la Llista Europea de Residus (activitat inclosa en l'Annex I i Annex II.1 del Decret 
143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos). 

Per tant, és necessari modificar tant la normativa de la Modificació Puntual del PGOU com el Pla 
Parcial industrial del sector industrial del Clot del Xarel·lo, per poder desenvolupar aquesta activitat en 
aquest àmbit. 

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE 
MASQUEFA A L’ÀMBIT DEL PPU DEL SECTOR INDUSTRIAL “EL CLOT DEL XAREL·LO” 

Segons l’art. 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost) la modificació del planejament ha de 
ser justificada per la concurrència dels interessos públics i privats. 
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Per tant, la conveniència i oportunitat de la revisió de l’actual PGOU de Masquefa a l’àmbit del Pla 
Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”, ve determinada fundamentalment per les 
següents raons d’utilitat pública i interès social: 

- Reforçar la estructura productiva de Masquefa, afavorint l’activitat econòmica. 

- Dirigir l'activitat econòmica del municipi a la consolidació del sector industrial del Clot del 
Xarel·lo, segons la pròpia modificació puntual del PGOU de 2008 a l’àmbit. 

- Adaptar i adequar la normativa urbanística corresponent als usos i activitats permeses en el 
sector industrial de el “Clot del Xarel·lo” a les lleis vigents en matèria de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

Aquestes raons d’utilitat pública i d’interès social, concorren amb l'interès particular i privat per 
implantar una activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús, en aquest sector 
industrial. 

2.3 CRITERIS I OBJECTIUS 

D’acord amb els criteris i consideracions anteriorment exposades, es determinen els següents objectius 
de la present modificació puntual del PGOU de Masquefa a l'àmbit del sector industrial del Clot del 
Xarel·lo: 

1. Fer la transposició dels usos permesos en el sector industrial del “Clot del Xarel·lo” basats en la 
derogada Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, a 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

2. Modificar la normativa urbanística vigent a l'àmbit del sector industrial del Clot del Xarel·lo, pel 
que fa als usos permesos, per tal de poder implantar l'activitat de Reciclatge i 
Emmagatzemament de Vehicles Fora d'Ús, inclosa dins de la Gestió de Residus perillosos segons 
la Llista Europea de Residus  

2.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE USOS 

La normativa urbanística del planejament vigent (Modificació Puntual del 2008) estableix en el seu 
article 10, el següent: 

 

Art.10 Condicions generals d'ús 

Els usos admesos són:  

A. Activitats incloses en l'Annex I del Decret 143/2003. 

No s'admeten 

B. Activitats incloses en l'Annex II.1 del Decret 143/2003. 

Només s'admetran les següents activitats: 

Grup 5, nº 6, 9, 10, 12b, 14, 15, 17 

Grup 7, totes les activitats admeses 

Grup 12, nº 2,3,4,9,23,29 

C. Activitats incloses en l'Annex II.2 del Decret 143/2003. 

S'admetran totes amb les següents excepcions: 

Grups 2 i 11, no se n'admetrà cap. 

Grup 12 nº 35a Activitats recreatives excepte les de restauració, però 
només en horaris nocturns, es a dir que es proposa que aquestes 
activitats haurien de tenir l'ús no admissible entre les 23 i les 8 h del matí. 
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Grup 12 nº 36 Hoteleria i similars, però la restricció només es proposa que 
tingui afectació a les activitats relacionades amb la prostitució. 

D. Activitats incloses en l'Annex III del Decret 143/2003.  

S'admetran totes amb les següents excepcions: 

Grup 11, nº 1, 2, 8.  

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. 

Aquestes activitats estaran subjectes a la Llei 17/2000 i al Decret 211/2001, 
pel qual s'aprova el Pla Territorial sectorial d'equipaments comercials o d'altres 
legislacions concurrents.  

Les activitats que s'estableixin al sector seran sotmeses al règim previst pel 
Decret 143/2003, de 18 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

 

Per tant, podem concloure que l'ús de Gestió de Residus es permet quan aquests són no perillosos, tal 
com es defineixen en la Llista europea de residus (activitat inclosa en el grup 10 de l'Annex II.2 del 
Decret 143/2003, i que l'art. 10 de la normativa vigent al sector industrial permet, no obstant això, no es 
permet la Gestió de Residus quan aquests són perillosos: grup 10 de l’Annex I i l'Annex II.1 del Decret 
143/2003). 

També s'ha de tenir en compte que l'art.10 exposat, fa referència expressa a la derogada Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i al reglament que la desplega: 
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

Igualment es fa referència a la Llei 17/2000 i al Decret 211/2001, tots dos derogats, sent vigents, a data 
d’avui, el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, i el Decret 
379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials; 
respectivament. 

L'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús, que es vol implantar, suposa entre 
uns altres, d'una banda, la gestió de residus perillosos; i per un altre, una capacitat de  la instal·lació 
superior a 10 tones dia. Per tant, estaríem dins de l'annex I.1 grup 10.1 de Gestió de Residus de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Tenint en compte, tot l'exposat anteriorment, el present document de modificació puntual proposa el 
següent: 

1. En primer lloc, fer la transposició dels usos permesos en el sector industrial del “Clot del Xarel·lo” 
basats en la derogada Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental, a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Igualment actualitzar correctament les referències a la legislació vigent d’aplicació. 

2. En segon lloc, proposa admetre en el sector industrial del “Clot del Xarel·lo” la Gestió de Residus 
perillosos, concretament l’activitat inclosa en l'Annex I.1 grup 10.1, de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
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2.5 JUSTIFICACIONS DELS CONTINGUTS  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

El contingut i abast de la present modificació puntual del PGOU de Masquefa a l'àmbit del sector 
industrial del Clot del Xarel·lo que es proposa, no altera el model, o l’estructura general i orgànica 
definida en el del PGOU de Masquefa. Tampoc s’inclou en els supòsits de revisió del planejament 
general fixats en l’article 104 de les NNUU del PGOU de Masquefa, ni tampoc respon a cap dels casos 
establert per l’article 95 del Decret Legislatiu 1/2010 (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), 
que regula la revisió del planejament urbanístic.  

Tampoc modifica els paràmetres de zonificació, ni comporta un increment del sostre edificable, de la 
intensitat dels usos o la transformació global o parcial dels usos previstos per el planejament anterior. 

Per tant, la present modificació no està dins de cap dels supòsits en els quals la Llei d'Urbanisme preveu 
i requereixi un increment de reserves per a sistemes o de cessió d'aprofitament urbanístic. 

2.5.1 Justificació en relació a la mobilitat 
L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic, estableix: 

1. “Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...) També s'ha d'incorporar 
un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.” 

Segons disposa l’art. 71 del mateix Decret 305/2006:  

2. “La documentació del pla d'ordenació urbanística municipal ha d'incloure un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre 
mobilitat.” 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, estableix en 
l’art. 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, el següent: 

3. “Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 

4. Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
5. Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable 
6. Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 

implantació de nous usos o activitats.” 

El present document de modificació puntual de planejament general no es troba en els supòsits d’una 
nova classificació del sòl urbà o urbanitzable o, la transformació dels usos o activitats. 

En un sentit no estricte, podem considerar que la present modificació no modifica els usos permesos en 
el sector industrial del “Clot del Xarel·lo”. Tal com s'ha exposat en l'apartat de “Descripció de la 
proposta d'usos”, l'activitat de Gestió de Residus està permesa (quan aquesta no comporta residus 
perillosos). 

Per tant, donat l'abast, contingut i objectiu de la present modificació puntual, aquesta no suposa un 
impacte algun sobre les previsions de mobilitat establertes pel planejament vigent. 

2.5.2 Justificació en relació a l’avaluació econòmica i financera 
L’art. 99 del DL 1/2010 (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), determina el següent: 

Article 99 Modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat, o la transformació dels usos. 
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1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la 
documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques 
afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del 
procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 
terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la 
memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el 
cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de 
fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi 
ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de 
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a 
aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.  

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha 
de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació 
s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a 
separata. 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa 
referència l’apartat 1 resten també subjectes a les particularitats i tenen 
els efectes següents: 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar 
tenen una vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe 
favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la 
tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per l’administració competent per a 
tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des 
que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la 
modificació han d’estar explicitats convenientment en la sol·licitud d’informe i 
s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i 
objectivades.  

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar 
les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que 
l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació 
s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un 
increment de sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació 
urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el 
percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

Pel que fa al que estableix l'art.99 abans citat, en relació a la present modificació s'ha tenir en compte 
el següent: 

- No hi ha una transformació dels usos establerts pel planejament vigent, sinó ampliació 
d'aquests dins de l'ús principal “industrial” (s'amplien l'activitat de gestió de residus als casos en 
què aquests són també perillosos). 

- El planejament vigent (Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de 
Xarel·lo) que ara es modifica, es va aprovar definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i 
publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de novembre de 2008. (Vigència superior a cinc anys) 

Per tant, la present modificació puntual no està inclosa dins de cap dels supòsits que estableix 
l'esmentat art. 99. 
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2.5.3 Justificació en relació a la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació de plans i programes. 
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (Llei 10/2004, 
de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme) en els seus articles 
117 i 118 detalla les necessitats de les modificacions dels documents de planejament; tal que en el seu 
article 118.4 fa referència a la documentació ambiental: 

118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la 
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas 
han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans 
urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin 
alguna repercussió ambiental. També s’ha de incorporar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

En aquest sentit cal dir que la present modificació puntual, des del punt de vista del planejament 
urbanístic, no està inclosa en cap dels supòsits que estableix la Llei 6/20091, de 28 d'abril, d'avaluació 
de plans i programes, atès que: 

1. Actualment, el sòl té condició de sol urbà: Les parcel·les tenen condició de solar, atès que 
disposen dels serveis urbanístics i afronten amb una vial urbanitzat. 

2. La present modificació puntual  ni la classificació del sòl, ni la zonificació, ni la qualificació, ni 
transforma els usos del sector industrial. 

                                                           

 

1 Cal assenyalar que recentment s'ha aprovat la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 
ambiental. 
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article 1. Objecte de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del PPU del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

L’objecte de Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo”, és el següent: 

1. Modificar la normativa urbanística vigent a l'àmbit del sector industrial del Clot del Xarel·lo, pel 
que fa als usos permesos, per tal de poder implantar l'activitat de Gestió de Residus perillosos 
segons la Llista Europea de Residus (Annex I i Annex II.1 del Decret 143/2003, de 10 de juny, de 
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental, i s'adapten els seus annexos). 

article 2. Àmbit de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del PPU del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

L’àmbit de la modificació puntual inclou els terrenys del PPU del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” 
assenyalats en els plànols com sòl urbanitzable delimitat pel planejament vigent. 

article 3. Marc legal 

La present modificació puntual del PGOU de Masquefa s’ha redactat de conformitat a:  

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del suelo. 

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

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) aprovat definitivament el 16 de setembre 

de l’any 2008 i publicat al DOGC núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008. 
 Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986 i 

publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny de 1987. 
 Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Masquefa 

aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21 de juliol de 
2.006. 

 Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo, la 
qual es va aprovar amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de novembre 
de 2008. 

article 4. Contingut de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del Pla Parcial 
Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” 

La Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit del PPU del Sector Industrial “El Clot del 
Xarel·lo”. està integrada pels següents documents: 

- MEMÒRIA INFORMATIVA 

- MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

- NORMATIVA 

article 5. Interpretació de les Normes Urbanístiques 

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

- Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del “Clot del Xarel·lo”, 
la qual es va aprovar amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de 
novembre de 2008;  
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- Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de 
Masquefa aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4681 de 21 
de juliol de 2.006. 

article 6. Vigència 

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

article 7. Modificació del article 10 de las Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual del Pla 
General d'Ordenació a l’àmbit del Clot del Xarel·lo 

Es modifica l'art.10 “Condicions generals d'ús” de les normes urbanístiques de la Modificació Puntual del 
Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot del Xarel·lo, la qual es va aprovar amb data 3 de juliol de 
2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de novembre de 2008; el qual queda com segueix: 

Art.10 Condicions generals d'ús 

Els usos admesos són:  

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

Només s'admetran les següents activitats: 

Grup 10, nº 1 

B. Activitats incloses en l'Annex I.2A de la Llei 20/2009. 

No s'admeten 

C. Activitats incloses en l'Annex I.2B de la Llei 20/2009. 

No s'admeten 

D. Activitats incloses en l'Annex I.3 de la Llei 20/2009. 

No s'admeten 

E. Activitats incloses en l'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 l'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. Activitats incloses en l'Annex IV de la Llei 20/2009. 

S'admetran totes amb l’ excepció de les activitats de naturalesa sexual. 
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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. 

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. 

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

 



Modificació Puntual del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” 

          

22  

 



 

aprovació inicial 23 

 

 

 

 

4. ANNEX: Conveni urbanístic 4 
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