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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. Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
Data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 22 de gener de 2014 
Contingut: 

“Caldrà presentar una justificació de si el nou canvi d’ús generarà un increment de 
consum d’aigua potable, i un increment de generació d’aigües residuals.“ 

Resposta: 
S'ha incorporat dins de la memòria justificativa d'ordenació del present document, un apartat amb 
el títol: “ 2.5.3 En relació al consum d’aigua potable i generació d’aigües residuals del nou ús” on 
queda justificat el consum d'aigua i la generació d'aigües residuals previstes del nou ús, així com la 
capacitat dels serveis existents per respondre a aquesta demanda. 

Posteriorment amb data de registre d'entrada a l'Ajuntament de Masquefa: 31 de març de 2014, es 
rep informe a la proposta de document per a aprovació provisional ( el qual donava resposta a les 
prescripcions de l'informe de data 22 de gener de 2014) amb les següents 

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: 

S'ha incorporat dins de l'art. 7 de la normativa urbanística de la present modificació, 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. 

0.2 EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS REBUDES 

S'ha rebut la següent al·legació 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”. 
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Contestació i  proposta de resolució: 
A pesar que la normativa sectorial d'aplicació per a les activitats de el Reciclatge i 
Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús), el projecte adoptarà les mesures oportunes encaminades 
a minimitzar l'impacte visual, 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 
una referència a l'adopció de mesures que moderin l'impacte visual. 

Per tant, s'estima l'al·legació. I en aquest sentit s'ha inclòs dins del present document de modificació 
a l'art. 8 Modificació del article 21 punts 5, 9, 13, i s'afegeix un punt 14, a las Normes Urbanístiques del 
Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”, punt 13, en relació als usos permesos 
el següent redactat: 

En el cas d'activitats de reciclatge i emmagatzematge (com per exemple el Reciclatge i 
Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús), el projecte adoptarà les mesures oportunes 
encaminades a minimitzar l'impacte visual. 

0.3 EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DE LA PRESENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

En relació a la tramitació de la present modificació puntual i si cal procedir a obrir un nou termini 
d'informació pública, l’art.112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, diu el següent: 

Article 112. Nova informació pública en la tramitació del planejament 

112.1. En la tramitació dels plans urbanístics, cal procedir a obrir un nou termini 
d'informació pública i, si s'escau, d'audiència, en els següents casos: 
a) Per la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment i 

exposat al públic, bé d'ofici o bé per l'estimació d'al·legacions formulades en el 
decurs de la primera informació pública o d'informes sectorials. En aquest cas, el 
projecte de pla urbanístic modificat s'ha d'aprovar inicialment per segona 
vegada abans d'ésser sotmès novament a informació pública i, en els casos que 
regula l'article 85.1 de la Llei d'urbanisme, s'ha de sotmetre de nou a informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent. 

b) Quan l'esmena de les deficiències assenyalades en els acords de suspensió 
total o parcial del tràmit d'aprovació definitiva del planejament urbanístic 
comporti un canvi substancial en el contingut de la figura de 
planejament objecte de resolució. En aquest cas, cal que l'òrgan que hagués 
adoptat l'acord d'aprovació immediatament anterior aprovi expressament un 
text que incorpori els canvis introduïts i el sotmeti a informació pública. 

112.2. En el cas de planejament urbanístic general, s'entén que són canvis substancials: 
a) L'adopció de nous criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació 

del territori. 
b) L'adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 

112.3. Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics 
generals, en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans 
urbanístics que no s'incloguin en els casos indicats en l'apartat 2 no comporten 
l'exigència d'un nou termini d'informació pública però s'han de fer constar 
en l'acord d'aprovació.  

112.4. En el cas de planejament urbanístic derivat, s'entén que són canvis 
substancials els que donin lloc a un model d'ordenació diferent respecte a 
l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Les 
alteracions que no comporten canvis substancials s'han de fer constar en 
l'acord d'aprovació. 

Respecte al document aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament, en sessió d el dia 23 de desembre 
de 2013, s'han introduït els següents canvis: 

1. S'ha incorporat a la memòria justificativa d'ordenació, un apartat en relació a l’informe del ACA, 
amb el títol: “ 2.5.3 En relació al consum d’aigua potable i generació d’aigües residuals del nou 
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ús” on queda justificat el consum d'aigua i la generació d'aigües residuals previstes del nou ús, 
així com la capacitat dels serveis existents per respondre a aquesta demanda. 

2. S'ha incorporat a la normes urbanístiques, concretament a l'art. 8 Modificació del article 21 punts 
5, 9, 13, i s'afegeix un punt 14, a las Normes Urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector 
industrial “El Clot del Xarel·lo”, punt 13, en relació als usos permesos el següent redactat: 

En el cas d'activitats de reciclatge i emmagatzematge (com per exemple el Reciclatge i 
Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús), el projecte adoptarà les mesures oportunes 
encaminades a minimitzar l'impacte visual. 

A tenor dels canvis introduïts en el document per aprovació provisional, cal prendre en consideració 
que aquests no poden ésser considerats com a canvis substancials segons exposa l’article 112 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme abans transcrit, atès que: 

- No comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació 
del territori. 

- Tampoc comporten l’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.  

Nogensmenys l’anterior, atès que aquestes adequacions del document de modificació del 
planejament urbanístic general sí poden encabir-se entre els supòsits recollits en l’apartat 3 de l’article 
112 abans esmentat, malgrat la modificació de planejament que ens ocupa no exigeixi el sotmetiment 
a un nou tràmit d’informació pública, sí requereix que s’expliciti l’abast i naturalesa dels canvis en 
l’acord d’aprovació provisional, més enllà que se’n faci esment en el present apartat. 
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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 del pla parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del 
Xarel·lo” 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 Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”, es va aprovar definitivament amb data 
10 de març de 2009, i publicar al DOGC. 5342 amb data 19 de març de 2009. Aquest pla parcial 
desenvolupa la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo - Can 
Quiseró, aprovada definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 
de novembre de 2008. 

El projecte d'urbanització, 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; i 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. 

Recentment s’ha iniciat la redacció de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l'àmbit del 
sector industrial “El Clot del Xarel·lo” per tal de poder implantar l'activitat de Reciclatge i 
emmagatzemament de Vehicles Fora d'Ús. 

Tenint en compte, l'indicat anteriorment, l'objectiu de la present modificació puntual, consisteix en 
modificar els usos permesos, així com adequar les condicions d'edificació per poder implantar 
l'activitat de Reciclatge i emmagatzemament de Vehicles Fora d'Ús a l'àmbit del Pla Parcial Urbanístic 
sector industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

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 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. 

 
 

1.2.3 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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1.2.4 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. 

1.2.5 Empresa que implantarà la seva activitat al sector 
D’acord amb el conveni signat, amb data 17 de desembre de 2013, per l'Ajuntament de Masquefa i la 
societat “Activitats Freixa”; la societat unipersonal Auto-Grúas Sant Jordi S.L., té previst implantar-se en 
la parcel·la vacant (clau 21b) per desenvolupar l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús. 

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. 
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• 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. 

• Modificació Puntual del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El 
Clot del Xarel·lo” (desembre 2013) en tramitació per a aprovació inicial. 
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2.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

2.1.1 Antecedents 
El Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”, es va aprovar definitivament amb data 
10 de març de 2009, i publicar al DOGC. 5342 amb data 19 de març de 2009. Aquest pla parcial 
desenvolupa la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo - Can 
Quiseró, aprovada definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 
de novembre de 2008. 

El projecte d'urbanització, 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; i 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. 

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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2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL “EL CLOT DEL XAREL·LO” 

El 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; modificat a l’àmbit de “El Clot del Xarel·lo” – “Can Quiseró" por 
la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo - Can Quiseró, 
aprovada definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de 
novembre de 2008; estableix el sector de sòl urbanitzable delimitat del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
Industrial “El Clot del Xarel·lo”, com una àrea industrial de parcel·les de gran superfície. 

La conveniència i oportunitat de la present modificació del pla parcial urbanístic es justifica en la 
concurrència de l'interès públic i privat, per ampliar els usos admesos al sector per poder implantar en 
la parcel·la qualificada amb la clau 21b l'activitat de Reciclatge i emmagatzematge de Vehicles Fora 
d'Ús. 

Aquesta modificació suposarà: 

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

- La consolidació del sector industrial del Clot del Xarel·lo. 

2.3 OBJECTIUS 

D’acord amb el conveni urbanístic signat i les consideracions anteriorment exposades, es determinen 
els següents objectius de la present Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic a l'àmbit del sector 
industrial “El Clot del Xarel·lo”: 

1. Modificar la normativa d’usos admesos del Pla Parcial industrial del sector industrial del Clot del 
Xarel·lo a la parcel·la qualificada amb la clau 21b. 

2. Modificar las condicions d’edificació a la clau 21b per tal de fer possible la implantació de 
l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús. 

2.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. 

2.4.1 L’activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús 

Antecedents 
El sector industrial dedicat als Vehicles Fora d'Ús (VFU) ha registrat una important evolució en els últims 
anys com a conseqüència de la normativa introduïda al nostre país, que ha propiciat el salt des dels 
antics desballestaments fins als moderns Centres Autoritzats de Tractament. Abans de la dècada dels 
90, amb anterioritat a l'aparició de la normativa actual referent al tractament de Vehicles Fora d'Ús 
(VFU), aquests es dipositaven en els antics desballestaments, que eren els punts de confluència quan 
els propietaris volien desfer-se d'ells. Els desballestaments, normalment, estaven constituïts per empreses 
professionalment poc especialitzats i amb escàs personal en plantilla. En ells s'obtenia la ferralla i es 
desmuntaven alguns components, inicialment els de major muntant econòmic i de venda més fàcil, 
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per comercialitzar-los com a peces de recanvi usat. El comú era donar-li més importància, tant 
econòmica com de gestió, a la ferralla que al propi recanvi. Tant és així que fins i tot les peces eren 
desmuntades pel comprador en les instal·lacions dels desballestaments i amb les seves pròpies eines. 
La resta es portava a les fragmentadores, on s'obtenia el producte demandat per la siderúrgia: la 
ferralla. 
Des del punt de vista mediambiental, els desballestaments no extreien pràcticament cap residu 
potencialment contaminant, tret que fos econòmicament rendible, com era el cas de les bateries pel 
valor del plom, quedant l'oli i els altres líquids en les restes del vehicle. D'altra banda, les 
fragmentadores tampoc separaven els metalls fèrrics dels no fèrrics, a causa que la seva tecnologia i 
els propis costos no l'hi permetien en aquells moments. Tot això constituïa un seriós problema, doncs 
aquests residus, lleugers i pesats, tenien un alt contingut d'elements perillosos, a més de ser fàcilment 
inflamables, per tractar-se alguns d'ells de productes combustibles. A ningú li va estranyar, per tant, la 
intervenció de l'Administració corresponent per regular i definir aspectes legals d'aquesta activitat des 
del punt de vista mediambiental. 

Marco legislatiu i les seves conseqüències 
Amb l'aparició de la directiva 2000/53/CE canvia radicalment la gestió dels VFU en tots els seus 
aspectes. Aquesta normativa té per finalitat disminuir les repercussions dels vehicles al final de la seva 
vida útil sobre el medi ambient, establint no solament normes per a la seva correcta gestió ambiental, 
sinó també mesures preventives que hauran de tenir-se en compte en la fase de disseny i construcció 
del vehicle. És a dir, els fabricants de vehicles també es veuen afectats per aquesta legislació. 
La incorporació al dret intern espanyol de la citada directiva va donar lloc al Reial decret 1383/2002, 
que té per objecte el tractament i la gestió dels VFU per establir mesures que previnguin la generació 
de residus procedents dels vehicles, regular la seva recollida i descontaminació, a més d'altres 
actuacions per a l'augment de l'eficàcia de la protecció ambiental al llarg del cicle de vida útil dels 
vehicles. 
En el mateix Reial decret s'estableixen mesures preventives dirigides a la disminució i limitació de 
l'ocupació de substàncies perilloses en la fabricació de vehicles, fomentant, a més, la reutilització, el 
reciclat i la valorització dels seus diferents elements per reduir els efectes negatius que poguessin tenir 
sobre el medi ambient. En aquest sentit, destaquen les mesures que afecten als fabricants que, a més, 
tenen l'obligació de dissenyar i construir els vehicles i els seus elements de manera que es faciliti el 
desmuntatge, la descontaminació, la reutilització i la valorització dels VFU. La legislació indica també 
que en la fabricació de components s'han d'evitar elements considerats com a perillosos; un exemple 
d'això són els materials pesats, com el mercuri, el cadmi o el crom hexavalent. Així mateix, s'han 
d'aplicar les normes ISO de codificació per facilitar la identificació de components i materials, de 
manera que puguin ser separats per al seu reciclat. S'anima igualment als fabricants de vehicles a 
utilitzar peces elaborades a partir de materials reciclats, fomentant, d'aquesta manera, el 
desenvolupament de mercats i empreses de fabricació i comercialització de dites materials. 
L'Administració va intervenir per regular i definir aspectes legals d'aquesta activitat 
mediambientalment. 

Reutilització, reciclat i valorització. 
En el Reial decret es determinen objectius clars de reutilització, reciclat i valorització, quedant definits 
perfectament aquests tres conceptes:  

• Reutilització. Ocupació de les peces i productes procedents del VFU per a la mateixa fi pel qual 
van ser dissenyats originàriament. Per exemple, el motor; si funciona perfectament i no presenta 
cap dany, pot muntar-se en un altre vehicle similar. 

• Reciclat. Transformació dels materials obtinguts del VFU, dins d'un procés de producció, per a la 
seva fi inicial o per a altres finalitats. Si el motor de l'exemple anterior no funciona o està danyat, 
es pot aprofitar el material que està fabricat. 

• Valorització. Tot procediment que permeti l'aprofitament dels recursos continguts en els VFU, 
inclosa la incineració amb recuperació d'energia. És el cas dels pneumàtics, per exemple. 
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S'obliga als agents econòmics a complir, en l'àmbit de la seva activitat, els objectius marcats de 
reutilització, reciclat i valorització. L'any 2006 va quedar establert que s'aconseguiria, com a mínim, el 
85% del pes mitjà per vehicle i any, de la totalitat dels VFU que es generessin; per 2015 s'haurà 
d'aconseguir el 95%. 

Com a pas previ al tractament de VFU, la norma obliga a descontaminar els vehicles. Aquesta 
operació es realitzarà en Centres Autoritzats de Tractament (CAT) on hauran d'acabar tots els vehicles, 
bé sigui per obsolescència o per falta de condicions tècniques i de seguretat per poder seguir 
funcionant. 

Els CAT queden definits com les instal·lacions autoritzades per realitzar qualsevol de les operacions de 
tractament dels vehicles al final de la seva vida útil, i on, a més, es garantirà la seva descontaminació, 
la reutilització, reciclat i valorització de les seves peces. 

S'eliminaven, per tant, els tradicionals desballestaments, als quals es va concedir un període 
d'adaptació, que fonamentalment va consistir en la modificació d'instal·lacions, la qual cosa va 
produir canvis en els processos de treball. Això suposava un canvi substancial en la gestió operativa del 
negoci. 

Es tractava d'un gir important no solament en la concepció de l'activitat industrial, sinó també en 
l'administrativa, en ser aquests centres els que realitzen la tramitació de les baixes dels vehicles, 
convertint-se en una espècie de «oficines delegades» de les diferents Prefectures provincials de trànsit. 

Però el canvi més substancial en els nous CAT s'observa en la modernització de les seves instal·lacions 
d'acord amb la normativa específica, en la implantació de sistemes apropiats que permetin les 
operacions de descontaminació, reutilització, reciclat i valorització, així com l'emmagatzematge 
temporal dels productes potencialment contaminants. En aquest sentit, per exemple, existeix 
l'obligatorietat de tenir contractes específics amb gestors autoritzats de residus per a la retirada i el seu 
reciclat posterior, així com mantenir un registre rigorós d'aquesta activitat. 

Els requisits tècnics específics d'aquestes instal·lacions estan basats, fonamentalment, en la disposició i 
utilització dels següents espais: 

• Zones cobertes adequades al nombre de vehicles a descontaminar, amb paviment 
impermeable i amb instal·lacions per a la recollida de vessis i per a la decantació i separació de 
greixos. 

• Zones cobertes i amb paviment impermeable per emmagatzemar els components retirats del 
vehicle i que estiguin contaminats, especialment per aquells que estiguin impregnats d'oli. 

• Contenidors adequats per emmagatzemar les bateries amb neutralització de l'electròlit in situ o 
en un lloc proper per a casos d'accident. 

• Dipòsits adequats per emmagatzemar separadament els fluids dels vehicles; és a dir, 
combustibles, oli de motor, oli de caixes de canvi, oli de transmissió, oli hidràulic, líquids de 
refrigeració, líquid anticongelant, líquid de frens, àcid de bateries, fluïts de l'equip de l'aire 
condicionat i qualsevol un altre fluid contingut en el vehicle. 

• Equips de recollida i tractament d'aigües, incloses les de pluja a les zones no cobertes, que han 
de ser tractades prèviament al seu abocament, de conformitat amb la normativa ambiental i 
sanitària establerta per les diferents Administracions públiques. 

• Zones apropiades per emmagatzemar pneumàtics usats, que incloguin mesurades contra 
incendis i prevenció de riscos derivats d'emmagatzematges excessius. 

Els processos també estan definits i consten de les següents fases: 

• Recepció. És la fase on el propietari lliura el vehicle i la documentació corresponent per tramitar 
després la seva baixa. 

• Descontaminació. Procés on s'extreuen del vehicle els elements que li donen la condició de 
residu perillós; és a dir, olis, líquid de frens, anticongelant, combustible, filtres, bateries, etc. 

• Desmuntatge de components per a la seva reutilització. Es fonamenta en les operacions de 
recuperació de tots aquells elements que poden ser reutilitzats amb posterioritat, així com la 
seva identificació, magatzematge i comercialització. També en aquesta fase es pot procedir a 
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segregar altres elements per al seu reciclat o valorització, com poden ser el vidre, els 
pneumàtics, etc. 

• Gestió de residus. Aquesta fase està basada en la utilització de processos adequats per a 
l'emmagatzematge dels residus generats en el seu lliurament a gestors autoritzats per permetre la 
reutilització, el reciclat i la valorització. 

Per exemple el premsatge i compactació de la ferralla obtinguda després de la 
descontaminació i el desballestament del vehicle fora d’ús és el procés previ al lliurament a un 
gestor de residus autoritzat per a aquests residus, que farà la fragmentació dels metalls, per tal 
de recuperar el metall. 

 
 

Les diferents comunitats autònomes, a través de les conselleries de Medi ambient, tenen competències 
per efectuar la comprovació de tots aquests requisits i de la documentació corresponent, 
conformement al Reial decret, i per atorgar, quan escaigui, la llicència per exercir com CAT o gestor 
autoritzat de residus. 

Situació actual 
Des de l'any 2004 és obligatòria l'aplicació d'aquesta normativa i des de 2005 també està en vigor la 
directiva europea 2005/293/CE relativa a la forma en la qual els Estats membres han d'informar sobre 
els nivells de recuperació dels vehicles al final de la seva vida útil, així com els terminis i els formats en els 
quals s'han de presentar aquests informes. 

Ara, les conselleries de Medi ambient de les diferents comunitats autònomes disposen de dades 
relatives a aquesta activitat. D'aquesta manera, podem conèixer el que s'ha aconseguit i el que ha 
originat aquesta regulació, així com la seva influència en el desenvolupament sostenible en els seus 
tres aspectes fonamentals: ecològic, econòmic i social. 

Els àmbits econòmic i social són molt interessants d'analitzar, però necessiten d'un tractament més 
profund, motiu d'altres estudis específics i que queden fora de l'abast d'aquest article. 
Quant a l'aspecte ecològic, a continuació s'indica el percentatge de recuperació en els vehicles, 
nombre de vehicles tractats, components extrets, peces reutilitzades, materials reciclats i valorització. 

Els fabricants tenen l'obligació de dissenyar els vehicles de manera que es faciliti el desmuntatge, la 
descontaminació, la reutilització i la valorització dels VFU. 

Percentatge de recuperació en els vehicles al final de la seva vida útil 
D'acord amb dades la Federació Espanyola de la Recuperació (FER), solament entorn al 13% del pes 
del vehicle va actualment a abocador, i en quatre anys ha de ser menys del 5%. L'important, per tant, 
és determinar com aconseguir el diferencial que resta per arribar a complir la normativa i seguir donant 
utilitat al recuperat. 
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Els estudis revelen que els nivells de recuperació normalitzats solament són susceptibles de ser 
aconseguits quan en totes les etapes de la cadena de tractament intervenen, de forma coordinada, 
tots els actors implicats, és a dir, els CAT, les plantes fragmentadores i les plantes de mitjans densos. 

Altres estudis sobre els diferents productes i components i els seus percentatges, pel que fa al total 
obtingut en el tractament dels VFU, ofereixen les següents dades: 

• El 68% ho constitueixen metalls fèrrics, que són reutilitzables o reciclables al 100%. 

• El 7% són metalls no fèrrics, també reutilitzables o reciclables al 100%. 

• El 4% són pneumàtics que poden ser reutilitzats, reciclats o valorizats. 

• El 3% és vidre, que permet ser reutilitzat o reciclat. 

• L'1,3% són tèxtils (part no metàl·lica i components reutilitzats). 

• L'1,2% són fluïts, que poden ser reutilitzables, reciclables i tenen valorització. 

• El 1% són plàstics i gomes, que també poden ser reutilitzats, reciclats i tenen valorització. 

• La resta dels materials, una mica més del 13%, estan sotmesos a processos de recerca i 
desenvolupament de nous sistemes per determinar les seves vies de recuperació (processos 
industrials i entorns econòmics). 

Esquema dels processos del tractament de VFU. 

 
 

• Els combustibles, que poden reutilitzar-se com a tals. Quan no s'han barrejat, poden emprar-se 
també com a components de dissolvents orgànics de neteja. 



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

aprovació provisional 17 

 

• L'anticongelant, que pot reutilitzar-se, una vegada depurat, com a nou líquid anticongelant. 

• Les bateries, sotmeses a regulació ambiental específica, i de les quals s'obté fonamentalment 
plom. El Reial decret 106/2008 sobre acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus tracta de 
minimitzar els riscos derivats d'aquests residus i promoure la seva correcta gestió. Per a tal fi, en la 
normativa es recull que han de ser tractats per gestors acreditats de bateries, plom i àcid. 
Actualment es recicla entorn del 97% del pes de les mateixes en les plantes de recuperació en 
funcionament. Existeix un mercat desenvolupat i fort de reciclat que compra als propis gestors 
autoritzats, aportant un cicle pràcticament tancat, ja que gairebé la totalitat del plom obtingut 
torna a convertir-se en bateries àcid-plom d'automoció. 

• L'oli usat, la gestió mediambiental del qual també ha estat regulada a Espanya a través del Reial 
decret 679/2006, on s'estableixen els criteris específics per prevenir la incidència ambiental que 
pogués ocasionar-se i on es recull la correcta gestió dels olis usats, basada en l'obligació de 
recollida i en la regeneració com l'opció de tractament preferent, anteposant-se a qualsevol 
altra forma de reciclat i de valorització energètica. 

• Catalitzadors, que són elements de fàcil recuperació i la part fonamental de la qual, quant a la 
seva recuperació, radica en l'obtenció de materials semipreciosos d'alt valor econòmic, com el 
pal·ladi, el platí i el rodio. 

Conclusions socioeconòmiques i perspectives de futur 
L'activitat del sector industrial dedicat al tractament dels VFU va estar desregulada. No obstant això, en 
els últims anys, i amb una major implicació de l'Administració per l'aparició de nova normativa, s'ha 
reforçat, convertint-se en actor fonamental per afavorir una segona o tercera etapa en la vida dels 
components i materials dels quals estan constituïts els automòbils. 

Aquest nou marc legal ha fet que s'hagin produït grans canvis en aquest sector, i segurament haurà 
d'haver-hi més en el futur, sent les comunitats autònomes les encarregades de la vigilància, el control i 
el manteniment de les bones pràctiques en els nous processos. 

Les perspectives de futur passen pel compliment de la directiva 2000/53/CE, que indica que, per a l'any 
2015, solament podrà enviar-se a l'abocador el 5% del pes del vehicle al final de la seva vida útil. 
Un gran repte per 2015: el desenvolupament, la implantació i el manteniment de mesures que 
afavoreixin l'evolució d'aquesta línia de negoci, ja de per si mateix interessant com a activitat industrial, 
però encara més com a element clau per a un desenvolupament sostenible; factor aquest últim que 
hauria d'estendre's a la resta de les activitats econòmiques de qualsevol societat. 

2.4.2 Justificació de la proposta de modificació puntual. 
Les determinacions per a la zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21b), vénen recollides en l'art. 
21 de les normes urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”. 
Concretament, el punt 13 Usos d'aquest article, estableix els usos admesos i els prohibits: 

Art.21 Determinacions per a la zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21b) 

(....) 

13. Usos 

Els usos admesos (seguint el 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) són: 

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 
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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. 

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. 

La zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21b) té una superfície dins de 
l’àmbit del present Pla Parcial de 38.528,00 m². 

 

Podem concloure que l'activitat de Gestió de Residus es permet quan aquests són no perillosos, 
(activitat inclosa en el grup 10 de l'Annex II.2 del Decret 143/2003), i per tant, l'activitat que es vol 
implantar de Reciclatge i Emmagatzemament de Vehicles Fora d'Ús no està permesa per suposar la 
gestió de residus perillosos (grup 10 de l’Annex I i l'Annex II.1 del Decret 143/2003). 

D’altra banda, l'art.21 punt 13 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. 

En aquest sentit, la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del 
Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” (en tramitació en aquest moments), fa el següent: 
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1. Fa 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; i actualitza 
la referència a la Llei 17/2000 i al Decret 211/2001, tots dos derogats, pel 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. 

2. Modifica 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.  

Per tant, tenint en compte que: 

- L'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús, que es vol implantar, suposa: 
en primer lloc, la gestió de residus perillosos; i en segon lloc, una capacitat de la instal·lació 
superior a 10 tones dia. El que suposa que 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 

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

És fa necessari modificar les determinacions per a la zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21b), 
recollides principalment en l'art. 21 de les normes urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector 
industrial “El Clot del Xarel·lo”, en dos aspectes: 

1. Modificar el usos permesos a la clau 21b, admetent el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús, segons els termes establerts en 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. 

2. Modificar les condicions d'edificació, en el cas de l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge 
de Vehicles Fora d'Ús, per fer tècnicament viable i possible la implantació de l'activitat segons la 
normativa aplicable a les instal·lacions d'aquest tipus, en els següents aspectes: 

- Tanca de la parcel·la: per reduir el impacte visual serà totalment opaca fins una alçada 
de 3 m. 

- Els “espais lliures” no edificables: quan aquests espais serveixin d'espais 
d'emmagatzematge, o el seu ús pugui suposar un risc de contaminació del subsòl com a 
conseqüència de l'activitat, tindran una pavimentació amb materials impermeables. En 
aquests espais s'hauran de recollir les aigües pluvials, i prèviament al seu abocament a la 
xarxa pública s'hauran de depurar convenientment segons la normativa aplicable. 

- Moviment de terres: per possibilitar l'anivellació del terreny es permetrà dins de la parcel·la 
el moviment de terres i les plataformes d'anivellació, sempre que s'apliquin mesures 
correctores d'impacte visual i paisatgístic i els talussos generats tinguin un pendent màxim 
de 45º. 

- Edificacions auxiliars: aquestes edificacions auxiliars podran estar dins de la franja de 
separació mínima de 9 m. a altres llindars (no a la franja de separació respecte al vial) i en 
el cas d'estar adossades a la tanca hauran d'estar integrades. 

En qualsevol cas, aquestes modificacions proposades, no suposen cap augment del sostre edificable, 
ni de la intensitat d'ús, ni una transformació dels usos total o parcial de la clau 21b. 

2.5 JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL I EL PLANEJAMENT DERIVAT 
QUE ES MODIFICA 

2.5.1 En relació al planejament general vigent 
L’objecte de Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”, així 
com el seu contingut no altera la zonificació, ni transforma els usos, ni modifica les qualificacions, ni els 
aprofitaments: sostre edificable i intensitats d'ús previstes, pel planejament vigent (Modificació Puntual 
del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo – Can Quiseró; modificada per la 
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Modificació Puntual del PGOU de Masquefa: usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot 
del Xarel·lo”). 

2.5.2 En relació al planejament derivat que es modifica: Gestió del pla parcial, mobilitat i, 
avaluació econòmica i financera 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’objecte de Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del 
Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”, té dos aspectes: 

1. Modificar el usos permesos a la clau 21b, admetent el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús. 

2. Modificar les condicions d'edificació, en el cas de l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge 
de Vehicles Fora d'Ús, per fer tècnicament viable i possible la implantació de l'activitat 

Gestió del pla parcial 
Les modificacions no tenen cap tipus de repercussió o suposen modificació alguna sobre: la divisió 
poligonal (polígon únic), el pla d'etapes, els deures dels propietaris, o noves càrregues d'urbanització o 
de cessió sobre l'aprofitament urbanístic. 

Mobilitat 
Podem considerar que la present modificació no modifica els usos permesos en el sector industrial del 
“Clot del Xarel·lo”. En el sentit de que 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 derivat vigent. 

Avaluació econòmica i financera 
Respecte a la repercussió en les finances públiques, la repercussió de la present modificació suposarà 
un efecte positiu motivat pels ingressos deguts a les llicències d'obres així com de la implantació d'una 
activitat, la qual cosa al seu torn no suposarà cap despesa. 

Pel que fa a l'aprofitament urbanístic, 

L'ampliació de l'activitat de Gestió de Residus als residus perillosos (segons la llista europea) amb 
l'objectiu d'implantar una activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús, no suposa 
un increment del valor urbanístic en el sentit que no es tracta d'una activitat o ús més lucratiu que els ja 
permesos pel planejament vigent. És a dir, la present modificació no té repercussió sobre el valor del 
polígon des del punt de vista urbanístic, i per tant, no incideix sobre la cessió del 10% d'aprofitament i el 
repartiment de càrrega i beneficis. 

2.5.3 En relació al consum d’aigua potable i generació d’aigües residuals del nou ús. 
El projecte d'urbanització del Pla Parcial del Clot del Xarel·lo va a ser aprovat definitivament per Junta 
de Govern Local el 9 de febrer de 2.010 

Consum d’aigua potable 
El consum d’aigua previst per a l'activitat de Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús serà 
el destinat únicament, a ús sanitari (lavabos, dutxes i rentamans). El consum s’estima en 1.050 m³/any. 

Aquesta estimació està extreta del següent càlcul: 

 

Ús Consum diari Consum anual 

Aigües sanitàries (100 litres/persona dia) x 35 persones x 300 dies anuals de treball 1.050 m³/any 

 

En aquest sentit, s'adjunta certificat de capacitat d’abastament per part de la companyia 
concessionària del servei municipal d'aigües: 
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Per tant, la xarxa executada segons el projecte d'urbanització pot assumir el consum d'aigua estimat 
per al nou ús. 

Generació d’aigües residuals 
Les escomeses de la xarxa de residuals que consten en el projecte d'urbanització (i que coincideixen 
segons el “asbuilt” amb l'obra executada) són les següents: 

• Col·lector de sortida d'aigües pluvials: tub de PVC corrugat, amb diàmetre nominal de 800 mm.  

• Col·lector de sortida d'aigües residuals: tub de PVC corrugat, amb diàmetre nominal de 315 mm.  

El càlculs següents pretenen esbrinar si el diàmetre dels col·lectors de sortida són suficients per a poder 
desguassar la totalitat de les aigües generades (pluvials i sanitàries), en funció de la xarxa interna de 
recollida d'aigües, els pendents hidràulics, els materials emprats i el diàmetre dels col·lectors. 

L'esquema del tractament i evacuació de les aigües pluvials és el que es pot veure a continuació: 
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Partim, dels següents col·lectors de sortida: 

 

DN  ∅ 800 mm ∅ 315 mm 
Dint (mm)  775 285,2 
Dint (m)  0,775 0,2852 
A (m²)  0,47173088 0,06388368 
Rh (m)  0,19375 0,0713 

 

On,    Rh = A / perímetre mullat = Dint x 0,25 
 

V ple (m/s)  Q ple (l/s) 
S ∅ 800 mm ∅ 315 mm  S ∅ 800 mm ∅ 315 mm 

0,01  2,79 1,43   0,01  1.316,26 91,54 
0,015  3,42 1,75   0,015  1.612,08 112,11 
0,02  3,95 2,03   0,02  1.861,47 129,45 
0,025  4,41 2,27   0,025  2.081,19 144,73 
0,03  4,83 2,48   0,03  2.279,82 158,55 
0,035  5,22 2,68   0,035  2.462,49 171,25 
0,04  5,58 2,87   0,04  2.632,52 183,08 
0,045  5,92 3,04   0,045  2.792,20 194,18 
0,05  6,24 3,20   0,05  2.943,24 204,69 
0,055  6,54 3,36   0,055  3.086,90 214,68 
0,06  6,83 3,51   0,06  3.224,16 224,22 
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On,   Vple = (1/n) x (S1/2) x (Rh2/3)  Qple = Vple x A 

i, n (coeficient de Manning) = 0,012 

El pendent hidràulic de l’interior de la parcel·la és al menys del 5% i el pendent de la xarxa municipal és 

al menys del 3,5%. Per tant podem establir que per al col·lector d’aigües pluvials ( 800mm), la velocitat 

màxima serà de 5,22 m/s i el cabal màxim que podrà evacuar de 2.462,49 l/s, mentre que per al 

col·lector d’aigües residuals ( 315mm), la velocitat màxima serà de 2,68 m/s i el cabal màxim que 

podrà evacuar de 171,25 l/s  

Per altra banda, d’acord amb la pluviositat màxima esperada per a l’indret escollit (la zona geogràfica 
considerada en el càlcul és la zona Y, a la qual correspon un cabal de 0,15 m³/s ·ha.).  

D’acord amb els càlculs justificats per al dimensionament de la xarxa interior de recollida d’aigües 
pluvials, la punta de pluviometria esperada és de 775,1 l/s. Segons l’esquema ja plantejat de distribució 
de les aigües pluvials recollides, pel col·lector de la xarxa de clavegueram hi passaran les aigües 
residuals sanitàries i les pluvials provinents de la zona de VFU’s pendents de descontaminar (àrea 
aproximada de 8.304 m²). 

Es presenta l’esquema de recollida de les aigües en l’interior de la parcel·la: 

 

 
 

Per tant, dels 775,1 l/s de cabal generat per pluja màxima per a un període de retorn de 10 anys en la 
zona objecte de l’estudi, i d’acord amb la separació de les aigües en funció de la zona de recollida, es 
podria dir que:  

 

ZONA RECOLLIDA DESTINACIÓ CABAL MÀXIM CABAL PER AIGÜES 
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PER PLUGES RESIDUALS SANITÀRIES 

Campa VFU’s descontaminats 
+ coberta 

Col·lector xarxa 
separativa pluvials 617,6 l/s --- 

Campa VFU’s abans de 
descontaminar + sanitàries 

Col·lector xarxa 
separativa residuals 157,5 l/s 0,2 l/s* 

TOTAL - 775,1 l/s* 0,2 l/s 

* Segons projecte d’obres aprovat 

En base a aquests cabals màxims de sortida, es pot comprovar que, atesos els càlculs anteriors, el 
diàmetre dels col·lectors són suficients per a poder evacuar l’aigua generada per l’establiment (pluvial 
+ sanitària).  

 

DIÀMETRE DEL 
COL·LECTOR 

CABAL MÀXIM 
ASSOCIAT 

CABAL MÀXIM 
ADMISSIBLE 

DESTINACIÓ 

800 mm 
(pluvials) 

617,6 l/s 2.462,49 l/s Col·lector xarxa 
separativa pluvials 

315 mm 
(sanitàries) 

157,7 l/s 171,25 l/s Col·lector xarxa 
separativa residuals 

 

Altres consideracions:  
- Cal tenir en compte que, per tal de complir amb els límits d’abocament establerts en el Reglament 

del Domini Públic Hidràulic (taula 3), i que seran imposats en la corresponent autorització 
d’abocament a llera, integrada en l’autorització ambiental corresponent, caldrà la instal·lació de 
dispositius i sistemes per al correcte tractament i depuració de les aigües generades. Aquests 
elements es veuen grafiats en l’esquema de la pàgina 1, i que són els següents:  

a. Aigües pluvials netes (coberta): dipòsit aigua contra incendis de 240 m³.  

b. Aigües pluvials campa VFU’s ja descontaminats: decantador-desarenador de 25 m³ + 
dipòsit aigua contra incendis de 240 m³.  

c. Aigües pluvials campa VFU’s abans de descontaminar: decantador-desarenador de 10 m³ 
+ separador d’hidrocarburs.  

d. Aigües sanitàries: digestor biològic.  

- Aquests elements, d’obligada disposició per tal de garantir la qualitat de l’aigua abocada i el 
compliment dels límits d’abocament, garanteixen alhora un flux pràcticament laminar  que facilita 
l’evacuació de l’aigua pluvial generada pels col·lectors ja definits.  

- Per a major seguretat, s’instal·larà un by-pass entre l’arqueta 2 i l’arqueta 1 (d’acord amb 
l’esquema adjunt), per tal que en pluges excepcionalment intenses, l’excedent d’aigües siguin 
evacuades a través del col·lector de pluvials. Aquesta opció no té cap incidència sobre el medi, ja 
que:  

a. El cabal d’aigua traspassat de l’arqueta 2 a l’arqueta 1 pel by-pass serà aigua ja neta, ja 
que provindrà de l’escorrentia de la parcel·la en un període excepcionalment intens de 
pluges, on els possibles contaminants de la superfície de la parcel·la ja hauran estat 
arrossegats durant els 20 primers minuts de la pluja, i per tant, depurats i abocats pel 
col·lector corresponent.  

b. La destinació dels dos col·lectors és el mateix: la llera pública, ja que no està instal·lada ni 
prevista cap EDAR al fina de la xarxa de clavegueram del polígon.  

 

 



 

aprovació provisional 25 

 

 

 

 

3. NORMATIVA 3 
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article 1. Naturalesa 

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

article 2. Objecte i àmbit de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El 
Clot del Xarel·lo” 

L’objecte del present document, és la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial 
“El Clot del Xarel·lo” del municipi de Masquefa, i més concretament dels usos i condicions d'edificació 
a la zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21b), per a la implantació d'una activitat de 
Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús. 

article 3. Marc legal 

Aquesta Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo” del 
municipi de Masquefa s’ha redactat a l'empara de la legislació urbanística vigent i es fonamenta, 
concretament, en el que estableix: el Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa aprovat 
definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC num. 851 de 12 de juny de 1987; modificat 
per la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l’àmbit del Clot de Xarel·lo - Can Quiseró, 
aprovada definitivament amb data 3 de juliol de 2008 i publicar al DOGC. 5250 amb data 4 de 
novembre de 2008; modificat per la MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Masquefa: usos del Pla 
Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

article 4. Contingut de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot 
del Xarel·lo”. 

La Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic 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: 

• 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. 

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

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. 
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article 7. Modificació del article 18 punts 5 i 7 , i s'afegeix un punt 10, de las Normes Urbanístiques 
del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo” 

Es modifica l'art.18 “Determinacions comuns a les zones i sistemes” punt 5 “Tanques” i punt 7 “Espais no 
edificables”, de les normes urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del 
Xarel·lo”, que es va aprovar definitivament amb data 10 de març de 2009, i publicar al DOGC. 5342 
amb data 19 de març de 2009; els quals queden com segueix: 

5. Tanques: 

a) La tanca entre les parcel·les veïnes podrà fer-se amb material opac o massís fins a una 
alçada màxima d'1 m, podent completar-se amb material calat, reixa, filat, etc. i/o 
vegetació d'arbust, fina a 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.) 

b) En el cas d'activitats de gestió de residus, com el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús, la tanca podrà ser totalment opaca i arribar fins a una altura de 
3,00 m respecte de la rasant del terreny mesurat en la cara interior de la tanca. El 
tractament, materials i acabats de la tanca hauran de reduir al màxim possible el seu 
impacte visual donada la seva altura. 

7. Espais no edificables:  

a) Els espais lliures de les parcel·les podran ser utilitzats per a estacionaments, molls de 
càrrega, descàrrega i emmagatzematge controlat, tot i sistematitzant-se amb arbrat i 
jardineria. S'enjardinaran tots els espais lliures que no tinguin una funció concreta i es 
tindrà especial cura de les franges que enfronten als vials. 

Es prohibeix l'emmagatzematge de deixalles i residus dins d'aquest espai. 

El projecte d'edificació contindrà la definició i disseny dels espais exteriors.  

c) En el cas d'activitats de gestió de residus, com el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús, no serà aplicable a l'apartat a) anterior. 

Quan aquests espais serveixin d'espais d'emmagatzematge, o el seu ús pugui suposar 
un risc de contaminació del subsòl com a conseqüència de l'activitat, tindran una 
pavimentació amb materials impermeables. En aquests espais s'hauran de recollir les 
aigües pluvials, i prèviament al seu abocament a la xarxa pública s'hauran de depurar 
convenientment segons la normativa aplicable. 

Atès que es pot tractar de superfícies considerables, i per tant, de quantitats 
importants d'abocament a la xarxa pública, el projecte d'activitats haurà de justificar 
que el cabal amb el qual s'aboca és assumible per la xarxa pública. 

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. 

10. Condicions relatives a la xarxa de sanejament:  

Cal tenir en compte que, per a realitzar qualsevol abocament, directe o indirecte a 
llera pública, cal disposar, prèviament de la corresponent autorització d’abocament 
d’aigües residuals o modificació de la ja existent. 

En tot cas, tant per als polígons industrials com residencials, les despeses relatives al 
finançament de l’ampliació de les infraestructures de sanejaments existents 
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la 
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques.  

D’acord amb l’article 259 ter  del RD 1290/2012, amb la finalitat de reduir 
convenientment la contaminació generada en episodis de pluja, les xarxes d’aigües 
pluvials hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que permetin retenir i evacuar 
adequadament cap a l’EDAR les primeres aigües d’escorrentiu amb elevades 
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concentracions de contaminants produïdes en els episodis de pluja. Els sobreeixidors a 
la llera hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures necessàries de 
transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions 
sobre el domini públic hidràulic ni a tercers. 

article 8. Modificació del article 21 punts 5, 9, 13, i s'afegeix un punt 14, a las Normes Urbanístiques 
del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo” 

Es modifica l'art.21 “Determinacions per a la zona industrial parcel·la única mitjana (clau 21)” punt 5 
“Separació de partions”, punt 9 “Edificacions auxiliars”,  punt 13 “Usos” i i s'afegeix un punt 14 
"Moviment de terres", a les normes urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “El Clot 
del Xarel·lo”, que es va aprovar definitivament amb data 10 de març de 2009, i publicar al DOGC. 5342 
amb data 19 de març de 2009; els quals queden com segueix: 

5. Separació de partions: 

a) La separació mínima a vial és de 9 m, a altres partions és de 9 metres.  

b) En el cas d'activitats de gestió de residus, com el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús, les edificacions auxiliars podran estar dins de la franja de separació 
mínima de 9 m. a altres llindars (no a la franja de separació respecte al vial) i en el 
cas d'estar adossades a la tanca hauran d'estar integrades. 

9. Edificacions auxiliars:  

a) Els espais lliures de les parcel·les podran ser utilitzats per a estacionaments, molls de 
càrrega, descàrrega i emmagatzematge controlat, tot i sistematitzant-se amb arbrat i 
jardineria. S'enjardinaran tots els espais lliures que no tinguin una funció concreta i es 
tindrà especial cura de les franges que enfronten als vials. 

Es prohibeix l'emmagatzematge de deixalles i residus dins d'aquest espai. 

El projecte d'edificació contindrà la definició i disseny dels espais exteriors.  

d) En el cas d'activitats de gestió de residus, com el Reciclatge i Emmagatzematge de 
Vehicles Fora d'Ús, no serà aplicable a l'apartat a) anterior; i a més aquestes 
edificacions auxiliars podran estar dins de la franja de separació mínima de 9 m. a 
altres llindars (no a la franja de separació respecte al vial) i en el cas d'estar 
adossades a la tanca hauran d'estar integrades. 

13. Usos:  

Els usos admesos són:  

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

Només s'admet la següent activitat dins del Grup 10, nº 1:  

Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús 

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 
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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. 

 

En el cas d'activitats de reciclatge i emmagatzematge (com per exemple el 
Reciclatge i Emmagatzematge de Vehicles Fora d'Ús), el projecte adoptarà les 
mesures oportunes encaminades a minimitzar l'impacte visual. 

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. 

14. Moviment de terres:  

Per possibilitar l'anivellació del terreny es permetrà dins de la parcel·la el moviment de 
terres i les plataformes d'anivellació, sempre que s'apliquin mesures correctores 
d'impacte visual i paisatgístic i els talussos generats tinguin un pendent màxim de 45º. 

article 9. S'afegeix una Disposició Transitòria única a las Normes Urbanístiques del Pla Parcial 
Urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”. 

Disposició Transitòria Única 

Totes les referències a legislació o normativa urbanística o sectorial contingudes en les 
normes del present instrument de planejament s’entendran referides, en qualsevol 
cas, a aquella legislació o normativa urbanística o sectorial, segons correspongui, que 
en cada moment sigui vigent. 


