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1.- INTRODUCCIÓ
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1.1.- ANTECEDENTS
El Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament en data 16 d’octubre
de 1985 va delimitar una unitat d’actuació en el front sud del nucli urbà (U.A. nº 8 –
“Eixample Sud”).
La baixa densitat proposada i la desproporció de les despeses d’urbanització varen
obligar a tramitar una modificació puntual que va establir uns nous paràmetres
d’ordenació, reduint al mateix temps el sistema viari.
Aquesta modificació puntual, aprovada definitivament en data 14 de desembre de
1989, va permetre el desenvolupament de la unitat d’actuació, efectuant-se les
cessions de sòl per a sistemes a favor de l’Ajuntament mitjançant la tramitació del
projecte de reparcel·lació corresponent i procedint-se a la urbanització segons la
nova ordenació, i posterior edificació. Actualment resten per edificar les franges
qualificades amb la clau 13b – Trama d’edificació aïllada Intensitat II, que es situen al
final dels carrers Xic de l’Anyé i Ribera d’Ebre.
Aprofitant que no s’ha consolidat l’edificació en la illa central entre els carrers
esmentats i l’Avinguda del Maresme, i davant les necessitats immediates d’obtenir
terrenys per al nou equipament escolar, es redacta el present document que haurà
de completar definitivament la ordenació del nucli urbà de Masquefa en el seu front
Sud.

1.2.- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U.
L’Ajuntament de Masquefa es planteja la tramitació d’aquesta modificació puntual per
tal de possibilitar la obtenció immediata de terrenys necessaris per a poder edificar
un nou centre educatiu destinat a Institut d’Ensenyament Secundari.
A aquest efecte s’ha signat un conveni urbanístic amb els propietaris del sòl afectat
per la modificació. Per a la signatura del conveni urbanístic s’han dut a terme els
estudis previs d’implantació de l’edificació que demostren la viabilitat de la proposta i
que serveixen de base per a la redacció del present document de modificació puntual
del P.G.O.U. de Masquefa Ampliació del Pla Sud Sector “Parc del Turó”.

4

La urgència en la disponibilitat de sòl per al nou I.E.S. obliga a la redacció i tramitació
d’aquesta modificació puntual, mentre no es presenta a aprovació inicial el nou
document de P.O.U.M.
Al mateix temps, es proposa la ordenació definitiva de la zona compresa entre el
nucli urbà i la variant de Masquefa, introduint espais de reserva per a l’ampliació del
Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya i la construcció d’un complex
de piscina i activitats esportives cobertes.
En relació a l’edificació es preveu la substitució de la tipologia d’habitatge unifamiliar
aïllat que permet el planejament vigent, per una tipologia en blocs plurifamiliars,
model més sostenible que alliberarà

més sòl per a espais lliures públics, i

possibilitarà la creació d’habitatge protegit.

1.3.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U.
El sector del "Parc del Turó" es troba situat en el límit sud del casc urbà de Masquefa
entre aquest i la variant de Masquefa.
El sector presenta els següents límits:
- a Nord l’Avinguda del Maresme i el C/ de Sta. Clara.
- a Sud la variant de Masquefa de la carretera B-224.
- a Llevant el camp de futbol i el torrent de La Pedrosa
- a Ponent la part baixa dels carrers Xic de l’Anyé i Rogelio Rojo.
La superfície de l’àmbit resultant és de 126.420 m2 (12,64 Ha.), amb els límits
esmentats, tal i com es grafia en el plànol d'Informació nº I-1.- TOPOGRÀFIC I
ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL P.G.O.U.
S’ha delimitat l’àmbit de manera que resti definitivament ordenat l’espai existent entre
el nucli urbà i la traça de la variant de Masquefa en que el planejament vigent havia
mantingut la classificació com a sòl no urbanitzable, fora de les franges edificables en
torn els carrers Xic de l’Anyé i Ribera d’Ebre.
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1.4.- DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT
El planejament redactat i aprovat definitivament que estableix determinacions
urbanístiques dins l’àmbit de la modificació puntual és el que es relaciona a
continuació:
-

P.G.O.U. de Masquefa aprovat definitivament per la C.U.B. en data 16
d’octubre de1985.

-

Modificació puntual del P.G.O.U. en l’àmbit de la U.A. nº 8 “Eixample Sud”
aprovada definitivament per la C.U.B. el 14 de desembre de1989.

Tal i com resta grafiat en el plànol I-2.- ZONIFICACIÓ SEGONS EL P.G.O.U.
VIGENT, la modificació puntal del P.G.O.U. afecta superfícies de sòl urbà i sòl no
urbanitzable d’acord amb el planejament vigent.
Dins l’espai classificat com a sòl urbà, el planejament vigent estableix la possibilitat
d’edificar les franges adjacents al carrers Xic de l’Anyé i Ribera d’Ebre amb tipologia
de baixa densitat, habitatge unifamiliar aïllat amb parcel·la de 600 m2 - clau 13b,
restant qualificada com a parc urbà públic la superfície existent entre les franges
edificables esmentades.
La resta de l’àmbit està classificat actualment com a Sòl No Urbanitzable de
Protecció Agrícola (clau 19b).
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2.- MEMÒRIA D’INFORMACIÓ
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2.1.- CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES
El terreny objecte d’ordenació presenta una topografia accidentada i variada. Al
costat de la fondalada de les dues branques de torrents que configuren la capçalera
del torrent de Can Torres, situat entre els actuals carrers Xic de l’Anyé i Ribera
d’Ebre, creix el turó arbrat que limita amb el C/ de Sta. Clara, amb una diferència
màxima de cota de 30 metres entre el punt més baix del torrent i el cim del turó.
La resta de l’àmbit entre el C/ Ribera d’Ebre i el Torrent de La Pedrosa presenta una
topografia suau amb un pendent mig del 10% en direcció est-oest i amb un fort tall
sobre el Torrent de La Pedrosa.
En el front de l’Avinguda del Maresme i del C/ Rogelio Rojo els abocaments de terres
han conformat al llarg del temps una plataforma en torn del turó que segueix una
rasant aproximada a la del C/ Rogelio Rojo.

2.2.- ZONIFICACIÓ SEGONS EL PLA GENERAL VIGENT
S’adjunta a continuació el quadre de zonificació segons el planejament vigent:

Zona

clau

superfície

SISTEMA VIARI

1c

2.333 m2

PARC URBÀ

4a 34.648 m2

TRAMA URBANA D’EDIFICACIÓ AILLADA

13b 25.516 m2

TOTAL SÒL URBA .....................................
S.N.U. DE PROTECCIÓ AGRICOLA

19b

62.497 m2

63.923 m2

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT .......................................

126.420 m2
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2.3.- USOS DEL SÒL
La major part de l’àmbit no té cap ús concret en l’actualitat. A part del petit parc situat
junt a l’Avinguda del Maresme i de l’espai ocupat pel Centre de Recuperació
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (C.R.A.R.C. - COMAM), la resta de l’espai que
cobreix l’àmbit objecte d’aquesta modificació puntual conserva la orografia i
vegetació originals.
Únicament la traça corresponent a la implantació de la urbanització del carrer Ribera
d’Ebre, contingut en el projecte d’urbanització que desenvolupa la modificació
puntual del P.G.O.U. en l’àmbit de la U.A. nº 8 - “Eixample Sud”, ha alterat les
condicions originals del terreny que conforma l’àmbit, però mai s’ha edificat, tot i que
les determinacions del P.G.O.U. vigent ho possibilitaven.

2.4.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
S’incorporen dins l’àmbit de la modificació puntual els solars edificables i l’espai
lliure destinat a parc urbà resultants de la reparcel·lació del pla sud, qualificats
respectivament amb les claus “13b” i “4a”.
S’inclouen així mateix dins l’àmbit, les parts de viari actual que tenen incidència en la
ordenació del sector com el Carrer Ribera d’Ebre i el camí prolongació del Passatge
del Camp.
La resta de l’àmbit correspon als terrenys en sòl no urbanitzable necessaris per a
completar la ordenació de l’espai delimitat actualment pel nucli urbà (Pla Sud), la
variant de Masquefa i el Torrent de La Pedrosa.
L’estructura de la propietat que resta reflectida en el plànol I-4, és la següent:
- Ajuntament de Masquefa (Parc urbà) ......................................

34.648 m2

- Ajuntament de Masquefa (Viari) ..............................................

2.333 m2

- FDS, Cía de Invers. y Serv., S.A. - Immobiliària Masqué, S.L... 67.632 m2
- Sant Esteve Park, S.L. ............................................................

15.778 m2

- Srs. Eduard i Montserrat Mas i Matas ......................................

6.029 m2

TOTAL ÀMBIT....................................

126.420 m2

9

2.5.- ACCESSIBILITAT
El sector de la modificació puntual ocupa la part sud del nucli urbà de Masquefa.
La configuració morfològica de la zona implica obligatòriament el manteniment de les
condicions bàsiques d’accessibilitat, per altra banda ja configurades per la vialitat
actual consolidada en torn de l’àmbit.
Amb la modificació puntual aquest sistema viari variarà la seva funcionalitat en tant
en quant, desapareixen les franges edificades i es centralitzen els espais per a
equipaments i parc urbà com a continuació de l’eix central d’equipaments conformat
per totes les illes compreses entre els carrers Rogelio Rojo i Santa Clara.
En aquest sentit el Carrer de Santa Clara ha d’adquirir un caràcter d’eix vertebrador
de la nova ordenació, tant en relació amb l’accés al parc urbà, a l’ampliació del
Centre de recuperació d’amfibis i rèptils, al nou equipament destinat a complex
esportiu i piscina coberts, com a la nova edificació residencial que es proposa en
l’àmbit.

2.6.- INFRASTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS
Per la seva situació en la part baixa del casc urbà de Masquefa, el sector disposa de
totes les infraestructures i serveis bàsics en els vials perifèrics a l’àmbit de
modificació puntual del P.G.O.U.
Fins i tot el carrer Ribera d’Ebre, carrer en cul de sac previst en el projecte
d’urbanització del Pla Sud, resta en l’actualitat parcialment pavimentat i amb els
serveis de clavegueram amb xarxa unitària, xarxa de distribució d’aigua i hidrants
contra incendis i enllumenat públic.
En el plànol d’informació I-3, es grafien les infraestructures i serveis existents.
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3.- MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

11

3.1.- CRITERIS I OBJECTIUS GENERALS
En la present modificació puntual de l P.G.O.U. de Masquefa es proposa la ordenació
definitiva de la zona compresa entre el nucli urbà i la variant de Masquefa, amb
l’objectiu bàsic de l’alliberament de sòl per a l’obtenció de terrenys que permetin
completar el sistema d’espais lliures públics i d’equipaments comunitaris.
Es proposa per tant, la substitució de la tipologia extensiva d’habitatge unifamiliar
aïllat del pla general d’ordenació vigent, per un model d’ordenació més sostenible
amb tipologia de blocs plurifamiliars que alliberarà

més sòl per a espais lliures

públics, i possibilitarà la creació d’habitatge protegit.
D’acord amb el que disposa l’article 59.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, són
ben presents en l’ordenació que proposa aquest document de modificació puntual
tant la disposició de mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en
el sector, com a nou generador de desplaçaments dins del nucli urbà, així com
l’observança de l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible, tot
respectant les directrius del planejament urbanístic continguts en els articles 3 i 9 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
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3.2.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
3.2.1.- Descripció general
La proposta de modificació puntual del P.G.O.U. es planteja en els següents termes
d’ordre genèric:
-

Obtenció de sòl per a completar el sistema d’equipaments comunitaris i
d’espais lliures d’ús públic.

-

Ordenació del sostre edificable que resulta del pla general vigent amb un tipus
edificatori més sostenible.

-

Ampliació del sostre edificable actual amb destinació a habitatge de protecció
pública de promoció privada.

-

Adaptació de la vialitat a les noves condicions de mobilitat sostenible.

La ordenació general del sector i especialment la zonificació adoptada ve
condicionada inicialment pels usos actuals i per l’estructura de la propietat, en gran
part resultant de la reparcel·lació del Pla Sud.
La implantació al seu dia del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils C.R.A.C.COMAM dins de sòl qualificat com a Parc urbà (clau 4a), conjuntament amb la
necessitat actual de preveure la seva ampliació, les noves necessitats d’equipaments
i la pròpia vialitat preexistent derivada de la urbanització del Pla Sud, així com la
topografia original, alterada només amb abocaments de terres en el front de l’Av. Del
Maresme i el C/ Rogelio Rojo, donen lloc a una zonificació pràcticament
predeterminada que aquesta modificació pretén racionalitzar, tenint cura de
l’aplicació de les mesures correctores que determinen tant l’estudi de mobilitat com
l’informe de sostenibilitat i la memòria ambiental que acompanyen aquesta
modificació puntual del P.G.O.U.
El respecte al turó arbrat que dona nom al sector, on es recolzen actualment les
instal·lacions del C.R.A.C.-COMAM, la situació dels nous equipaments educatiu i
esportiu cobert i el disseny de la vialitat d’accés a la nova zona esportiva municipal
junt al camp de futbol, així com l’adaptació de la resta de xarxa viària a les
necessitats

determinades

en

l’estudi

de

mobilitat

sostenible,

conformen

definitivament la ordenació proposada.
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En aplicació de premisses de treball voluntàriament conservacionistes, la ordenació
que es proposa pretén conformar una tipologia edificatòria concentrada que faciliti la
seva implantació a la topografia, intentant mantenir sempre les millors condicions
d’habitabilitat, orientació, vistes, etc., premisses que han d’estar presents en tota
operació urbana i especialment en emplaçaments morfològicament singulars com el
que ens ocupa.
La tipologia edificatòria proposada en aquesta modificació puntual, consistent en
dues franges d’edificació recolzades en les corbes de nivell de cota aproximada 230 i
240 permeten una bona implantació topogràfica, amb compensació de buidats i
terraplenats, garantint una correcta integració paisatgística, amb unes bones
condicions d’orientació i de vistes. Es regula en aquest document que tots els
habitatges han de tenir les sales-menjador orientades en sentit de la topografia
descendent, amb vistes sobre el parc urbà. La orientació dels edificis que possibilita
unes correctes condicions d’assoleiament en les seves dues façanes principals,
permet dispensar d’aquesta obligació als habitatges de protecció oficial de manera
que es puguin disposar un major nombre d’habitatges, dins de la mateixa ordenació
volumètrica, a fi i efecte de poder obtenir peces de superfície més limitada.

3.2.2.- Vialitat
Prenent com a base la vialitat existent i l’estudi de mobilitat del sector, es proposa en
la modificació puntual el següent tractament viari:
• C/ de Santa Clara:
Es constitueix com a eix vertebrador del sector. La secció actual entre l’Av. Del
Maresme i el C/ Ribera d’Ebre es modifica per tal de possibilitar una franja
d’aparcament en paral·lel a la calçada i un passeig per a vianants i bicicletes en
substitució de la vorera afrontant al turó. Es dona continuïtat a aquesta franja en el
carrer Ribera d’Ebre en torn al parc urbà.
La secció de la perllongació fins l’enllaç amb el camí de Sant Llorenç, adopta una
solució adaptada a la topografia, amb sentits segregats de circul.lació, que permet el
recolzament dels aparcaments necessaris per a la nova zona esportiva municipal.
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• C/ Ribera d’Ebre:
Es preveu l’ampliació de la secció transversal actual substituint la vorera afrontant al
parc urbà per una franja d’aparcament en bateria i el passeig per a bicicletes i
vianants que dona continuïtat al del carrer Sta. Clara.
En tractar-se d’un vial en “cul de sac” es preveu el seu acabament amb una rotonda
de 20 metres de diàmetre que garanteixi el canvi sentit sense maniobres.
Es preveu la connexió entre ambdós vials mitjançant un recorregut exclusiu per a
vianants i bicicletes dins l’àmbit de parc urbà situat entre l’edificació i la variant.
L’estudi de mobilitat que acompanya aquest document preveu l’adaptació de la
vialitat externa al sector (C/ Font de la Malesa, C/ Ribera d’Ebre per sobre de Sta.
Clara i C/ Sta. Clara per sobre de l’Av. Del Maresme), en el sentit d’aplicar mesures
correctores per minimitzar l’increment de circul.lació que ha de produir-se amb la
implantació dels nous usos previstos en aquesta modificació puntual del P.G.O.U.

3.2.3.- Espais lliures
D’acord amb l’informe de sostenibilitat i la memòria ambiental que preceptivament
acompanya aquest document de modificació puntual, la intervenció que es preveu ha
de tenir en compte de forma molt especial els valors naturals d’aquests espais. Han
de formar de la urbanització del sector les accions encaminades a mantenir, sanejar
i/o recuperar les lleres dels torrents existents, així com a preservar la vegetació
autòctona, recuperant la que es consideri necessària.
Es preveu l’ordenació d’aquests espais amb intervencions mínimes per a formació de
camins exclusius per a bicicletes i vianants que connectin les diferents zones
d’esbarjo destinades a jardins o jocs infantils, i de forma singular la part baixa dels
carrers Xic de l’Anyé i Ribera d’Ebre.
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3.2.4.- Tipologia edificatòria
En els plànols d’ordenació es regulen els perímetres i perfils reguladors d’acord amb
les premisses establertes anteriorment.
S’estableix una regulació bàsica de planta baixa i dues plantes pis, per sobre de les
quals i dins el volum determinat per la coberta inclinada, es preveu una planta àtic
reculada que permet disposar del sostre edificable admès amb un volum amb una
presència visual de planta baixa i dues plantes des del carrer Sta. Clara.
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3.3.- CRITERIS GENERALS DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR
D’acord amb el que estableix l’article 58 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest document de
modificació puntual del P.G.O.U. estableix les directrius bàsiques, característiques
generals i traçat de les obres d’urbanització.
En aplicació de l’article esmentat, es redactarà un projecte d’urbanització com a
document independent que desenvoluparà i concretarà les determinacions d’aquest
document de modificació puntual incloent tant les obres d’urbanització bàsiques com
les altres que les bàsiques que hagin d’incorporar-se al sector, segons es defineixen
en els articles 96 a 98 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18
de juliol).
En les obres d’urbanització a realitzar, així com en el projecte que les defineixi es
tindran en compte obligatòriament les recomanacions contingudes en l’Informe de
Sostenibilitat i la Memòria Ambiental que acompanya preceptivament aquesta
modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa.
3.3.1.- Moviment de terres
A la vista de les característiques topogràfiques del sector, es preveuen dues fases en
el moviment de terres:
- una primera fase que ha d’incloure les excavacions i terraplenats necessaris per a
l’ampliació de la vialitat actual, quines rasants i característiques es fixen en aquest
document de modificació puntual, i que hauran de restar definides amb tot detall en el
projecte d’urbanització que es redacti.
- una segona fase dins l’àmbit d’aprofitament privat residencial, a fi i efecte
d’aconseguir la implantació de les edificacions; aquesta fase es concretarà en el
projecte edificatori corresponent.
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3.3.2.- Sanejament
L’actuació edificatòria prevista es recolza en la infraestructura de sanejament existent
en l’actualitat en la part baixa del nucli urbà de Masquefa, tant a nivell d’evacuació
d’aigües residuals com pluvials.
La ordenació proposada

i la disposició dels volums edificables impliquen la

modificació parcial de la xarxa de sanejament existent. Per un costat ha de doblar-se
la xarxa existent en el carrer Ribera d’Ebre per convertir-la en separativa; i per altre
costat la claveguera perllongació del carrer Font de la Malesa, que travessa l’espai
edificable, ha de reconduir-se envers el nou vial prolongació del Carrer de Santa
Clara.
La xarxa d’aigües residuals es connectarà a l’interceptor municipal de connexió amb
la depuradora, de manera que rebran el mateix tractament que la resta de les aigües
residuals del municipi. L’interceptor existent pot assumir sobradament l’increment que
suposa la nova aportació d’efluent, per tractar-se de cabals ja previstos en el càlcul
de l’interceptor esmentat, segons consta en els quadres de càlcul que s’acompanyen.
La xarxa d’aigües pluvials s’abocarà a la capçalera del torrent de Can Torres, prèvia
decantació en la corresponent arqueta-decantadora, segons s’indica al plànol
corresponent.
Independentment del dimensionat que es realitza, no es projectaran clavegueres de
diàmetre inferior a 400 mm. i els pous de registre es situaran a distàncies màximes
de 50 m. El dimensionat es realitzarà de manera que no se superin les velocitats que
puguin produir erosions en les canonades, evitant així mateix velocitats reduïdes que
puguin produir sedimentació de sòlids en suspensió.
S’adjunta el dimensionat de la xarxa d’evacuació d’acord amb les següents
premisses de càlcul:
-

període de retorn 10 anys

-

intensitat màxima de la pluja en una hora I h = 137 mm/h

-

temps de concentració 10 minuts

-

cosum diari 350 l/habitant

-

coeficient cabal residuals hora màxima = 0,125
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Per a l’avaluació de cabals s’ha utilitzat el mètode racional, prenent en consideració
tres punts de la xarxa.

Superfície evacuada
(m2)

Cm

Cabal pluvials
(m3/seg)

Cabal residuals
(m3/seg)

Aportació punt A

36.658

0,68

1,0435

0,0334

Aportació punt B

32.890

0,68

0,9362

0,0299

Tram A-A’

48.208

0,68

1,3723

0,0399

Tram B-B’

41.470

0,68

1,1805

0,0373

Tram B’-B”

42.970

0,50

1,2119

0,0373

Total residuals a conectar a l’interceptor de la depuradora 0,0772

Utilitzant la fórmula de Manning, com a base del càlcul informatitzat, s’obté el
següent quadre de resultats:

QUADRE DE RESULTATS

Quadre de càlcul sanejament àmbit “Sector Parc del Turó” - Masquefa
Tram

Pendent

DIAM
(mm)

Material

Tram A-A’ (P)

4,5 %

700

FO

1,3723

Tram B-B’ (P)

1,5 %

678

PEAD

Tram B’-B” (P)

5%

678

Tram A-A’ (R)

4,5 %

Tram B-B’ (R)

Tram B’-B” (R)

Cabal
Cabal de
càlcul (P) Càcul (R)

Cabal
Maxim

VEL MAX
(m/seg)

-

2,044

5,65

1,1805

-

1,732

5,11

PEAD

1,2119

-

3,162

6,28

400

PEAD

-

0,0399

0.734

3,15

1,5 %

400

PEAD

-

0.0373

0,423

1,28

5%

400

PEAD

-

0.0373

0,774

4,28
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3.3.3.- Pavimentació
Les solucions a adoptar en la pavimentació dels espais públics hauran d’adaptar-se a
les prescripcions dels Serveis Tècnics Municipals, tant en relació a acabats com a
seccions mínimes, i es determinaran d’acord amb la legislació vigent en el projecte
d’urbanització que desenvoluparà aquest document de modificació puntual.
En tot cas es justificarà el dimensionat de les seccions estructurals de paviments,
d’acord amb els criteris suficientment contrastats de l'INCASOL per a vies urbanes.
El projecte d’urbanització que desenvoluparà aquest document haurà d’incloure el
tractament de la vialitat secundària per a vianants i bicicletes que ha de connectar els
carrers Ribera d’Ebre i perllongació del carrer de Sta. Clara, dins l’espai de parc urbà
paral·lel a la variant de la carretera B-224. Les solucions adoptades en el tractament
d’aquest camins hauran de tenir en compte el seu caràcter i funció, així com la
relació amb l’espai de parc d’urbà en que es situen.

3.3.4.- Xarxa de subministrament d’aigua
L’actuació edificatòria prevista es recolza en la xarxa de distribució d’aigua existent a
l’entorn de l’àmbit, completant-se mitjançant el tancament de l’anell entre la xarxa
existent en el carrer Ribera d’Ebre i la perllongació del Carrer de Santa clara.
La demanda prevista aplicant l’estàndard de 350 litres per habitant i dia és el
següent:
- Consum mitjà diari:
198 habit. x 4 persones/habit. x 350 litres/hab. i dia = 277.200 litres/dia
El subministrament es preveu mitjançant la connexió a la xarxa municipal de
distribució, que pot assumir l'increment de demanda que suposa la nova edificació
del sector.
Es garanteixen les condicions necessàries de pressió i cabal per a la instal·lació dels
hidrants contra incendis necessaris, que en qualsevol cas es connectaran a la xarxa
mitjançant conducció independent. Podrà exigir-se la construcció de dipòsits
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contenidors per a l’aprofitament de l’aigua de pluja recollida dins l’àmbit de verd privat
comunitari, a fi i efecte de reutilitzar-la per a reg de l’esmentat espai comunitari.

3.3.5.- Energia elèctrica
Es preveu una xarxa de distribució en baixa tensió soterrada. La previsió de potència
a instal·lar es predimensiona segons les següents necessitats:
- 19.888 m2 de sostre a 8.000 w. per cada 100 m2 construïts ......
- Enllumenat públic .............................................................................

1.590 kW
50 kW

La instal·lació es farà d’acord amb la normativa vigent i seguint les prescripcions de
la companyia subministradora.
Es preveu un nou centre de transformació situat en la confluència del C/ Sta. Clara i
Passatge del Camp, enllaçat amb el centre de distribució 23625 existent en el carrer
Sta. Clara prop de la cruïlla amb l’Av. del Maresme i amb el centre de distribució N
7287 del carrer Oliveres, mitjançant una nova línia soterrada de mitja tensió.

3.3.6.- Enllumenat públic
Es preveu una xarxa de distribució soterrada amb les línies necessàries. El projecte
d’urbanització complementari corresponent concretarà aquest extrem, així com el
tipus de làmpada i lluminària, i precisarà el sistema de comandament i protecció.
El nivell mig d’il·luminació a preveure haurà de ser de 12 lux amb una uniformitat
adequada, no obstant això el projecte d’urbanització que desenvolupi i concreti les
determinacions d’aquest document, fixarà els nivells i uniformitats oportuns
degudament justificats per a cada zona d’acord amb les prescripcions municipals.
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3.3.7.- Infraestructura de telecomunicacions
Es projectarà un prisma soterrat de conductes per a telecomunicacions dimensionat
en funció del tipus d’edifici, els seus usos i el nombre d’habitatges, amb les tronetes i
cambres necessàries.
El traçat i nombre de conductes i la situació de cambres i tronetes, s’establirà
definitivament amb l’assessorament de Localret, S.A., empresa amb la qual
l’Ajuntament de Masquefa té signat el corresponent conveni de gestió de les
infraestructures de telecomunicacions.
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4.- ANNEXES
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4.1.- QUADRE RESUM DE LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL

La zonificació que estableix aquesta modificació puntual del P.G.O.U. dóna lloc al
següent quadre de qualificació del sòl:
___________________________________________________________________
Zona

clau

superfície (m2)

%

___________________________________________________________________
VIARI I APARCAMENT PÚBLIC

1c

10.735

8,49

PARCS I JARDINS URBANS

4a

60.454

47,82

EQUIPAMENT COMUNITARI SOCIO-CULTURAL

5b

16.835

13,32

EQUIPAMENT COMUNITARI EDUCATIU

5c

10.463

8,27

EQUIPAMENT COMUNITARI RECREATIU

5f

11.379

9,00

RESIDENCIAL PLURIF. SECTOR PARC DEL TURO

21

16.554

13,10

___________________________________________________________________
100,00
SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT ........................................ 126.420
___________________________________________________________________
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4.2.- DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U.
4.2.1.- Sostre edificable
Aquesta modificació puntual determina el nou sostre edificable possible en l’àmbit
d’actuació, a partir de la consideració d’incrementar el sostre permès pel pla general
vigent amb el sostre a destinar a habitatge protegit. Aquesta premissa bàsica que
dimensiona la nova ordenació es justifica per l’elevada superfície de cessions
gratuïtes de terrenys per a sistemes que es produeixen en el sector.
La superfície de terrenys situats dins l’àmbit qualificats amb la clau 13b dins el sòl
urbà és de 25.516 m2 amb un coeficient d’edificabilitat neta de 0,60 m2st/m2s.
Aquest terrenys procedeixen del projecte de reparcel·lació de l’Eixample Sud a partir
del que es varen cedir els sòls per a sistemes situats dins el seu àmbit, i varen
costejar-se les quotes d’urbanització derivades de l’actuació d’execució de les obres
d’urbanització del sector.
L’aprofitament consolidat en aquests terrenys amb anterioritat a aquesta modificació
puntual és el següent:

Superfície clau 13b

25.516 m2

Edificabilitat neta

0,60 m2st/m2s

Sostre consolidat

nº habitatges

15.310 m2
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El sostre total que s’estableix dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual és el
resultant d’incrementar el sostre consolidat amb el sostre destinat a habitatge
protegit, lleugerament sobredimensionat en el conveni urbanístic signat, per tal de
possibilitar l’establiment de sostre comercial en una proporció aproximada del 4% del
sostre total del sector.
En el quadre següent es concreta el sostre edificable que es proposa resultant un
índex d’edificabilitat bruta del sector baix.
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QUADRE DE SOSTRE RESULTANT
Sostre habitatge renda lliure consolidat

15.310 m2

Increment de sostre habitatge renda lliure
Increment sostre habitatge protegit

450 m2

(P.G.O.U. vigent)
( *)

3.285 m2

Increment sostre comercial
SOSTRE TOTAL DEL SECTOR

843 m2
19.888 m2

(*) Pacte Segon del Conveni Urbanístic deduït l’increment de sostre protegit respecte del previst

INDEX D’EDIFICABILITAT BRUTA ............................... 0,1573 m2st/m2sòl
INDEX D’EDIFICABILITAT NETA .................................. 1,20 m2st/m2sòl

4.2.3.- Reserva per a habitatge protegit
Segons el contingut de la disposició transitòria segona i l’article 57.3 del Text refós de
la Llei d’Urbanisme, ha de reservar-se el sòl corresponent al 20% del sostre que es
qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, per a destinar-lo a habitatge de
protecció pública, i el 10% adicional per a la construcció d’habitatge assequible.
Per a calcular el sostre mínim destinat a habitatge protegit, s’ha computat únicament
el total del sostre que es situa en el sól actualment classificat com a Sòl No
Urbanitzable, entenent que aquest és el que ha de considerar-se com de nova
implantació d’acord els preceptes legals esmentats anteriorment.
Ha estat voluntat de l’Ajuntament, i així es recull en el conveni urbanístic signat amb
els propietaris del sector, que l’increment de sostre que es produeix es destini en la
seva totalitat a habitatge de protecció pública.

4.2.4.- Nombre màxim d'habitatges
El canvi de la tipologia edificatòria cap a un model més sostenible genera un
increment del nombre d’habitatges. Aquesta modificació puntual estableix un nombre
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màxim d'habitatges que es determina a partir del màxim sostre edificable modulat a
raó de 100 m2 construïts per habitatge de renda lliure i de 80 m2 per a l’habitatge
protegit.
En el quadre següent s’estableix el nombre màxim d’habitatges de renda lliure i
d’habitatges protegits.

NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES
HABITATGES DE RENDA LLIURE
HABITATGES PROTEGITS
TOTAL

156 Habitatges
42 Habitatges
198 Habitatges

Es preveu en aquest document l’increment en 9 habitatges (HPO) del nombre màxim
de 189 habitatges pactat en el conveni urbanístic, a fi i efecte d’obtenir habitatges
protegits de superficie inferior als de renda lliure.
Això suposa un increment del nombre d’habitatges en 166 unitats, respecte dels 32
habitatges consolidats amb el pla general vigent. L’increment de cessions per a
espais lliures i equipaments supera amb escreix les determinacions de l’article 94 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme (D.L. 1/2005, de 26 de juliol).

4.2.5.- Règim de cessions
La modificació puntual preveu la cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació del
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, per a la construcció del nou
I.E.S. i de la piscina municipal coberta, al temps que s’amplia el sòl destinat a parc
urbà i a vialitat per adaptar-la a les noves necessitats de mobilitat.
En aplicació de l’article 94 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la
modificació puntual ha de justificar l’increment de les cessions per a espais lliures i
equipaments en funció del nou sostre i de l’increment de densitat.
La superfície de sòl de cessió gratuïta per a espais lliures i equipaments prevista en
aquest document de modificació supera clarament les determinacions de l’article 94
esmentat.
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4.3.- SUPERFÍCIES DE CESSIÓ
Aquesta modificació puntual del P.G.O.U. estableix un règim de cessions obligatòries
i gratuïtes de sòl per a sistemes que es concreta en les següents superfícies que
passaran a tenir titularitat pública en el tràmit d’aprovació del projecte de
reparcel·lació corresponent:
- Sistema d’espais lliures públics.- La cessió a efectuar correspon a part del sòl
qualificat dins el sistema d’espais lliures públics com a parc urbà (clau 4a), amb una
superfície de 46.572 m2. Aquesta superfície incrementarà el sòl actualment destinat
a parc urbà de titularitat municipal obtingut en la reparcel·lació de la U.A. “Eixample
Sud” del pla general vigent.
- Sistema d’equipaments comunitari socio-cultural.- La cessió a efectuar correspon a
part del sòl qualificat com a sistema d’equipament socio-cultural (clau 5b), amb una
superfície de 4.859 m2. Aquesta superfície incrementarà el sòl de titularitat municipal,
actualment destinat a l’emplaçament del Centre de recuperació d’amfibis i rèptils, que
es requalifica com a equipament socio-cultural en aquest document de modificació
puntual.
- Sistema d’equipament comunitari educatiu.- La cessió a efectuar correspon a part
del sòl qualificat com a sistema d’equipament educatiu (clau 5c), amb una superfície
de 2.526 m2. Aquesta superfície incrementarà el sòl de titularitat municipal, avui
qualificat com a parc urbà, que en aquest document de modificació es requalifica
com a sistema d’equipament educatiu per completar els terrenys necessaris
l’emplaçament del nou centre educatiu destinat a I.E.S.
- Sistema d’equipament comunitari recreatiu.- La cessió a efectuar correspon al sòl
qualificat com a sistema d’equipament recreatiu (clau 5f), destinat a la construcció de
la piscina coberta municipal, amb una superfície de 11.379 m2.
- Sistema viari.- La cessió a efectuar correspon a la part del sòl qualificat com a
sistema viari (clau 1c), destinat a ampliar la vialitat actual i adaptar-la a les
necessitats de mobilitat de la nova ordenació proposada, amb una superfície de
7.549 m2.
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4.4.- CESSIÓ SE SÒL AMB APROFITAMENT

L’article 43 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, determina el deure de cessió gratuïta a
l’Administració actuant del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic dels sectors de sòl urbà no consolidat, d’acord amb la disposició
transitòria primera d’aquest cos legal.
El sòl actualment qualificat com a 13b dins l’àmbit d’aquesta modificació té la
consideració de Sòl Urbà Consolidat. El sostre que determina el pla general
vigent per a aquest sòl no es computa en el càlcul de la cessió de sòl amb
aprofitament en favor de l’Ajuntament de Masquefa, per haver-se gestionat
prèviament amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent, i
haver-se fet efectives les cessions reglamentàries.
Per tant la cessió de sòl amb aprofitament es calcula a partir de l’increment de
sostre edificable que preveu aquesta modificació puntual del P.G.O.U.

Usos

Residencial renda lliure

Sostre proposat

Sostre consolidat

Increment sostre

15.760 m2

15.310 m2

3.285 m2

-

3.285 m2

Comercial

843 m2

-

843 m2

Aparcament

790 m2

-

790 m2

Residencial protegit

450 m2

A partir de l’increment de sostre edificable del sector i dels usos admesos
homogeneïtzats amb els coeficients corresponents es calculen les unitats
d’aprofitament que permetin concretar la cessió de sòl corresponent al 10 %
que determina la legislació urbanística vigent.
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INCREMENT UNITATS D’APROFITAMENT DEL SECTOR
______________________________________________________________
USOS

SOSTRE
(m2)

COEFICIENTS
HOMOGENEITZACIÓ

UNITATS
APROFITAMENT

______________________________________________________________
Residencial plurifamiliar de renda lliure

450

1,00

450,00

3.285

0,35

1.149,75

Comercial

843

0,70

590,10

Aparcament

(790)

0,25

197,50

Residencial plurifamiliar protegit

______________________________________________________________
TOTAL .............................................. 4.578 m2........................... 2.387,35 U.A.
______________________________________________________________

L’increment d’aprofitament del sector es concreta en el següent quadre:

INCREMENT APROFITAMENT

CESSIÓ 10 %

(unitats d’aprofitament)

(unitats d’aprofitament)

2.387,35 U.A.

238,74 U.A.
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4.5.- RELACIÓ I DADES DELS PROPIETARIS
Com s’ha esmentat anteriorment l’àmbit d’actuació delimitat, a banda dels espais
incorporats a l’àmbit, cedits per efecte del projecte de reparcel·lació del Pla Sud,
correspon als propietaris següents.
Les dades del propietaris inclosos dins l’àmbit de planejament

són les que a

continuació s’indiquen:
-

FDS CIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.
Camí de Can Mas s/n “Masia Can Pere Valls”
08784-Piera

-

INMOBILIÀRIA MASQUE, S.L.
C/ Còrsega nº 168-170, 3er. 1a.
08036-Barcelona

-

SANT ESTEVE PARK, S.L.
C/ Josep Carner nº 18, 1er.
08620-Sant Vicenç dels Horts

-

Sr. EDUARD MAS I MATAS
C/ Gavarres nº 9
17458-Fornells de la Selva

-

Sra. MONTSERRAT MAS I MATAS
Av. de la Línia Elèctrica nº 13
08940-Cornellà de Llobregat
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4.6.- ELS PLÀNOLS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U.

- INFORMACIÓ:
I-1 TOPOGRÀFIC I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
I-2 ZONIFICACIÓ SEGONS EL P.G.O.U. VIGENT
I-3 USOS DEL SÒL, INFRASTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS
I-4 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
- ORDENACIÓ:
O-1

ZONIFICACIÓ PROPOSADA

O-2

VIALITAT: Alineacions i rasants. Perfils longitudinals i transversals

O-3.1 REGULACIÓ EDIFICACIÓ: Alineació façanes, perímetres i perfils reguladors
O-3.2 REGULACIÓ EDIFICACIÓ: Distribució sostre edificable i situació HPO
O-4

DELIMITACIÓ POLIGONAL

O-5

ESQUEMA ORDENADOR

O-6.1 TRAÇAT XARXES DE SERVEIS: Xarxa separativa de sanejament
O-6.2 TRAÇAT XARXES DE SERVEIS: Xarxa electricitat i enllumenat públic
O-6.3 TRAÇAT XARXES DE SERVEIS: Xarxa distribució d’aigua
O-6.4 TRAÇAT XARXES DE SERVEIS: Infraestructura telecomunicacions
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4.7.- CONVENI URBANÍSTIC
S’adjunta a continuació el conveni urbanístic signat en data 24 de febrer de 2006 pels
representants de la Propietat i els representats municipals de l’Ajuntament de
Masquefa.
En aquest conveni s’estableixen els compromisos dels propietaris dels terrenys de
l’àmbit objecte de la modificació puntual, per a la cessió dels terrenys necessaris per
a bastir el nou centre educatiu destinat a Institut d’Ensenyament Secundari, així com
els altres terrenys destinats al sistemes d’espais lliures i equipaments.
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ORDENANCES REGULADORES

CAPÍTOL 1.- GENERALITATS
CAPÍTOL 2.- GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U.
CAPÍTOL 3.- RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL 4.- NORMES D'EDIFICACIÓ
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CAPÍTOL 1.- GENERALITATS

Article 1 .-

Definició
Aquestes ordenances reguladores conjuntament amb la resta de
documents i determinacions exigides per la legislació urbanística
vigent, constitueixen la Modificació Puntual del P.G.O.U. de Masquefa
- Ampliació del Pla sud “Sector Parc del Turó”.

Article 2 .-

Marc legal
1. Aquesta modificació puntual s'ha redactat d’acord amb el que
disposa l’article 94 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, complint amb
l’ordenament urbanístic vigent i restants disposicions d’aplicació.
2. Pel que no preveuen aquestes ordenances és d’aplicació el Text
refós de les normes urbanístiques del P.G.O.U. vigent.

Article 3 .-

Contingut
Aquesta modificació puntual està integrada pels següents documents:
1. Memòria d'Informació i Ordenació.
2. Ordenances reguladores.
3. Sistema d’actuació.
4. Agenda de les actuacions a desenvolupar.
4. Avaluació econòmica i financera de les actuacions.
5. Memòria Social.
6. Plànols d’informació i Ordenació.

Article 4 .-

Vigència
La vigència d’aquesta Modificació Puntual és indefinida; començarà a
partir de la reglamentària publicació de l’acord d’aprovació definitiva al
Diari Oficial de la Generalitat i obligarà a tothom als efectes establerts
en la legislació vigent en matèria d’urbanisme.

Article 5 .-

Interpretació
1. Les determinacions de la Modificació puntual, i concretament
aquestes ordenances reguladores, s’interpretaran en base a aquells
criteris que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació al
context i als antecedents històrics i legislatius, tinguin en compte
principalment, el seu esperit i finalitat, així com la realitat social del
moment en què han de ser aplicades.
2. En el cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de
diferent escala, prevaldrà el que consti en els plànols a major escala.
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3. Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions
de la Modificació puntual en els seus diferents documents, es
considerarà vàlida aquella que impliqui espais lliures o d’interès públic
més ampli i un menor índex d’aprofitament.

Article 6 .-

Obligatorietat
Tant l'Administració i Organismes Públics com els particulars, estaran
obligats a complir les determinacions i disposicions d’aquest document
de Modificació puntual i, especialment, aquestes ordenances
reguladores. Per tant, qualsevol intervenció o actuació sobre el territori
dins l’àmbit de aquesta modificació puntual, tingui caràcter definitiu o
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, haurà d’ajustar-se a les
esmentades disposicions, d’acord amb la legislació urbanística vigent.

Article 7 .-

Àmbit territorial
L’àmbit territorial de desenvolupament d’aquesta modificació puntual
correspon al sector delimitat en el plànol d’informació I-1 –
TOPOGRÀFIC I ÀMBIT.

Article 8 .-

Projectes d'Urbanització
Els projectes d’urbanització que es redactin desenvolupant aquesta
Modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa, hauran d’ajustar-se al
que disposen l’article 70 del Decret legislatiu 1/2005 i els articles 96 a
98 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de
juliol), així com a totes les condicions tècniques que els hi siguin
d’aplicació.
Seran d’obligat compliment les recomanacions contingudes en
l’informe ambiental que acompanya aquest document de modificació
puntual del P.G.O.U.
Dins l’àmbit del parc urbà el projecte d’urbanització haurà de resoldre
la connexió entre els carrers Ribera d’Ebre i Xic de l’Anyé, amb vialitat
per a bicicletes i vianants, sempre tenint en compte el respecte a les
condicions naturals de l’indret i la seva integració paisatgística.
S’haurà de preveure la instal·lació de contenidors de brossa soterrats
preparats per a la recollida selectiva.
L’aprovació definitiva del projecte d’urbanització que desenvolupi la
implantació de les infrastructures i serveis necessaris del sector
restarà condicionada a la formalització del conveni de col·laboració
entre el Promotor, l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
futura ampliació de l’E.D.A.R., d’acord amb el Programa de
sanejament d’aigües residuals urbanes vigent (P.S.A.R.U. 2005) en
compliment dels articles 44 i 45 del Text refós de la L.U.C.

Article 9 .-

Projectes de Parcel·lació
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La ordenació proposada per aquest document de modificació puntual
preveu una única parcel·la.
No obstant això, si per imperatius registrals fora necessari modificar la
parcel·lació haurà de tramitar-se
el corresponent Projecte de
Parcel·lació, que podrà efectuar segregacions sempre i quan restin
garantides justificadament les condicions d’ordenació i edificació
d’aquest document de modificació puntual del P.G.O.U.
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CAPÍTOL 2.- GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

Article 10 .-

Delimitació de polígons
En compliment del que disposa l’article 112 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya i altres disposicions concordants, es
delimita per aquest pla especial un únic polígon que abasta l’àmbit de
gestió segons es determina en el plànol d’ordenació O-4
DELIMITACIÓ POLIGONAL. Aquest és susceptible d’assumir les
cessions de sòl que fan possible la distribució equitativa dels beneficis
i les càrregues de la urbanització, i té entitat suficient per a justificar
tècnica i econòmicament l’autonomia de l’actuació.

Article 11 .-

Sistema d’actuació
1. En compliment del que determina l’article 115 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el desenvolupament de la Modificació puntual del
P.G.O.U. en el sector objecte del present document es portarà a terme
mitjançant el Sistema de Reparcel·lació en la modalitat de
Compensació Bàsica, d’acord amb els principis reguladors de la
Secció segona del Capítol III del Títol Quart de la Llei d’Urbanisme.
2. Mitjançant aquest sistema els titulars del sòl executaran la
urbanització del sector i cediran la totalitat del sòl de cessió obligatòria
i gratuïta.
3. Es tramitarà el projecte de reparcel·lació redactat d’acord amb els
criteris de l’article 120 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
4. En el supòsit que la totalitat del sòl del subsector fos pertanyent a
un únic propietari o comunitat en règim de proindivís, hom podrà
obviar la constitució de la Junta de Compensació, i el projecte de
reparcel·lació es limitarà a especificar les finques resultants que han
de ser adjudicades a l’Administració actuant, a títol de cessió, i al
propietari únic o als titulars de la comunitat, així com l’afecció de les
finques al pagament de les despeses d’urbanització, segons el que
disposa l’article 167 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol).
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Article 12 .-

Transmissió de sòl per a sistemes
1. L’acord d’aprovació del Projecte de reparcel·lació produeix la cessió
de dret al municipi, en ple domini i lliure de càrregues, de tots els
terrenys de cessió obligatòria.
2. L'Ajuntament estendrà acta administrativa o notarial indistintament,
en la que delimitarà el sòl cedit i, previ acord de la Corporació,
l’inscriurà a nom seu.
3. Quan sobre el sòl de cessió hi hagi modificacions, instal·lacions o
ocupants, hom aplicarà el que estableix la Legislació en matèria
d’urbanisme i les disposicions que la desenvolupen, sobre extinció de
drets arrendataris i les indemnitzacions que es puguin determinar en el
document d’avaluació econòmica i financera.
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CAPÍTOL 3.- RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 13 .-

Qualificació urbanística del sòl
El sòl comprès en l’àmbit d’aquesta modificació puntual es qualifica en
zones i sistemes.
S’entén per sistemes els terrenys que constitueixen l’estructura del
sector.
S’entén per zona aquella part dins la qual, atenent les previsions del
present document, es podran exercir els drets relatius a l’edificació.

Article 14 .-

Zones
Es defineix una única zona:
- Zona Residencial Plurifamiliar Parc del Turó (Clau 21).

Article 15 .-

Sistemes
Es defineixen els següents sistemes:
- Viari i aparcament públic...........................
- Parc urbà...................................................
- Equipament comunitari socio-cultural........
- Equipament comunitari educatiu ..............
- Equipament comunitari recreatiu...............

(clau 1c)
(clau 4a)
(clau 5b)
(clau 5c)
(clau 5f)
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CAPÍTOL 4 .- NORMES D’EDIFICACIÓ

4.1.- PARÀMETRES REGULADORS DE L’EDIFICACIÓ

Article 16 .-

Regulació de l’edificació
L’edificació es regula a partir de les disposicions relatives al sostre
màxim edificable i l’ordenació de la forma de l’edificació que es
determina per les alineacions dels edificis, la definició del perímetre i
perfil reguladors, així com l’alçada reguladora i el nombre de plantes.

Article 17 .-

Disposicions d’aplicació general
Seran d’aplicació amb caràcter general les disposicions contingudes
en el Text refós de les Normes urbanístiques del P.G.O.U. vigent que
no restin expressament regulades en aquestes ordenances.

4.2.- DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REGULADORS DE L’EDIFICACIÓ

Article 18 .-

Sostre màxim edificable
És la suma de totes les superfícies cobertes corresponents a les
plantes que de conformitat amb les normes sobre ordenació tinguin la
consideració de baixos, pisos i parts de soterranis no destinats a l’ús
d’aparcament que disposin d’almenys una façana per sobre del nivell
definitiu del terreny.

Article 19 .-

Alineació de l’edificació o línia de façana
Línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòriament la façana davantera de
l’edificació. Pot coincidir o no amb l’alineació de vial.

Article 20 .-

Perímetre regulador
És el que ve definit per les possibles figures geomètriques definides
per a determinar la posició de l’edificació.

Article 21 .-

Perfil regulador
És la figura geomètrica que determina la màxima envoltant dins la qual
s’ha d’inscriure el volum de l’edificació
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Article 22 .-

Pla de referència
Pla horitzontal teòric a partir del qual s’amidarà l’alçada reguladora
màxima. Es definirà per a cada zona.

Article 23 .-

Alçada reguladora màxima
És l’alçada que poden assolir les edificacions. S’amidarà des del pla
de referència que es defineixi per a cada zona fins el pla superior de
l’element estructural de la coberta de l’edifici en el punt d’arrencada de
la mateixa, en cas de coberta inclinada, i amb el pla superior dels
elements resistents en cas de terrat o coberta plana.

Article 24 .-

Nombre màxim de plantes
És el nombre de plantes admès dins l’alçada reguladora. S’han de
respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i nombre de
plantes.

Article 25 .-

Planta baixa
És la planta d’accés de l’edifici que se situarà d’acord amb les
ordenances específiques de la zona.

Article 26 .-

Planta soterrani
S’entendrà per planta soterrani tota aquella situada per sota de la
planta baixa, tingui o no obertures en qualsevol dels fronts d’edificació.

Article 27 .-

Planta pis
S’entendrà per planta pis tota planta edificada, situada per damunt de
la planta baixa.

Article 28 .-

Planta àtic
S’entendrà per planta àtic la última planta pis, que està reculada
respecte de les façanes de l’edifici i integrada dins el volum definit per
la coberta inclinada del mateix.

Article 29 .-

Separacions entre edificacions
Es defineix com a separació entre edificacions la distància que
determini la situació d’un edifici respecte d’un altre. Es regulen les
distàncies per a cada zona.

Article 30 .-

Verd privat
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Es defineix com a verd privat el sòl lliure de construcció, enjardinat,
que envolta les edificacions i la titularitat del qual és privada.

Article 31 .-

Construccions auxiliars
Són les construccions al servei de l’edificació principal i de caràcter
comunitari que poden localitzar-se fora del perímetre regulador, dins
l’espai lliure d’edificació en les condicions que es determinin per a
cada zona.

4.3.- DETERMINACIONS PER A LA ZONA RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR “PARC
DEL TURÓ” (Clau 21)

Article 32 .-

Definició
Correspon a la zona de desenvolupament residencial plurifamiliar en
blocs aïllats segons la ordenació que determinen els plànols d’aquest
document de modificació puntual.

Article 33 .-

Parcel·lació
S’estableix una única parcel·la dins aquesta zona.
No obstant això, podrà modificar-se mitjançant la tramitació del
corresponent projecte de parcel·lació, que podrà efectuar
segregacions sempre i quan restin garantides justificadament les
condicions d’ordenació i edificació d’aquest document de modificació
puntual del P.G.O.U.

Article 34 .-

Tipus d’ordenació de l’edificació
Edificació aïllada amb volumetria específica que determina aquest
document urbanístic.

Article 35 .-

Trams i rengles d’edificació
Es defineixen com a "Trams d’edificació" cada un dels blocs aïllats
d’edificació.
Es defineixen com a "Rengle d’edificació" cada conjunt de trams que
comparteixen el mateix nivell de “pla de referència”. Aquest pla de
referència es defineix per a cada tram.
L’ordenació determina dos rengles d’edificació: Rengle 1 amb tres
trams afrontants al Carrer de Sta. Clara i Rengle 2 amb dos trams
afrontants al Carrer Ribera d’Ebre.

Article 36 .-

Línia de façana
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La línia de façana de cada rengle és la que es defineix en el plànol O3.1.- “REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ: Alineacions de façanes,
perímetres i perfils reguladors”.

Article 37 .-

Perímetre regulador
El perímetre regulador de cada tram i rengle es determina per a les
diferents plantes en el plànol O-3.1.- “REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ:
Alineacions de façanes, perímetres i perfils reguladors”.
Els perímetres reguladors corresponen als límits màxims d’edificació
per planta en cada tram d’edificació. En el Tram 1 del Rengle 1 el
perímetre regulador de la planta baixa i de la planta soterrani dibuixats
són
referencials,
podent-se
adoptar
altres
solucions
arquitectònicament justificables.

Article 38 .-

Perfil regulador
El perfil regulador de cada tram i rengle es determina en el plànol O3.1.- “REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ: Alineacions de façanes,
perímetres i perfils reguladors”.

Article 39 .-

Front de façana
El front de façana serà continu per a cada tram d’edificació. La totalitat
de la planta baixa del Tram 1 - Rengle 1 es destinarà obligatòriament a
porxo en tot el front del carrer de Sta. Clara entre els carrers Font de la
Malesa i Mn. Joan Claramunt, exceptuant les superfícies necessàries
per a situar els accessos comunitaris dels edificis d’aquest tram.
La separació entre els trams 1 i 2 del Rengle 1 es correspondrà
obligatòriament amb la perllongació de les alineacions del C/ Font de
la Malesa, alliberant-se de qualsevulla edificació el front de façana
corresponent.

Article 40 .-

Pla de referència
El pla de referència de cada rengle es determina en el plànol O-3.1.“REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ: Alineacions de façanes, perímetres i
perfils reguladors”.
Els plans de referència es fixen en relació a la cota topogràfica de la
rasant existent a la cruïlla entre els carrers de Sta. Clara i Font de la
Malesa. La fixació de la cota de nivell definitiva es farà en el projecte
d’urbanització que desenvolupi aquest document.
Serveix, en aquesta zona per a situar el nivell del paviment de la
planta primera de tots els trams d’edificació, llevat del Tram 3 del
Rengle 1, en que determina el nivell del paviment de la planta segona.
En qualsevol cas serveix com a base d’aplicació de l’alçada reguladora
permesa.
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Article 41 .-

Alçada reguladora màxima
L’alçada reguladora màxima s’estableix en 7 metres, corresponents a
dues plantes pis. Aquesta alçada s’amidarà a partir del pla de
referència, que defineix el nivell del paviment del primer pis, o del
segon en el cas del tram 3 del Rengle 1, fins la intersecció del pla
superior d’arrencada de la coberta inclinada amb el pla de façana.
En cas de no esgotar l’A.R.M. s’ha adoptarà la mateixa alçada per a
tots els trams del mateix rengle.
Per sobre de l’A.R.M. es permet una planta àtic que haurà de restar
dins el perfil regulador definit pel pla de la coberta inclinada de l’edifici
que podrà tenir un pendent màxim del 25%.

Article 42 .-

Separacions entre edificacions
La separació mínima entre rengles d’edificació serà de 20 metres. La
separació mínima entre trams d’edificació serà de 6 metres.

Article 43 .-

Planta baixa
L’alçada lliure mínima de la planta baixa entre forjats serà de:
- ús d’habitatge .......
- altres usos ............

Article 44 .-

2,50 metres
2,75 metres

Planta àtic
La planta àtic es determina a partir de les reculades de 3 metres
respecte dels plans de façana.

Article 45 .-

Sostre edificable màxim
El sostre edificable màxim d’aquesta zona serà de 19.888 m2. En els
plànols O-3.1 i O-3.2 de “REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ, s’assigna el
sostre per a cada tram, amb identificació del tram destinat a habitatge
de protecció pública. Llevat del sostre destinat a HPO, el sostre
assignat per a cada tram podrà modificar-se en el projecte d’edificació,
sempre que ho justifiquin les característiques tipològiques adoptades i
es compensin les diferències entre els altres trams.

Article 46 .-

Orientació
Tots els habitatges disposaran de la sala-menjador orientada a les
vistes que genera la topografia descendent de l’emplaçament. Aquesta
condició podrà obviar-se en el cas dels habitatges de protecció
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pública, si les condicions tipològiques derivades del tamany dels
habitatges així ho reclama.

Article 47 .-

Coberta
Serà obligatòriament inclinada amb un pendent màxim del 25%. La
cara superior del punt d’arrencada estarà situat com a màxim un metre
per sobre de l’últim sostre horitzontal. Per sobre de la coberta només
s’admetran els volums corresponents al recorregut de seguretat dels
ascensors. Qualsevulla altre instal·lació haurà d’integrar-se dins el
perfil regulador de l’edificació.

Article 48 .-

Cossos sortints
No es permeten cossos sortints.

Article 49 .-

Elements sortints
Serà d’aplicació l’article 209 del Text refós de les Normes
urbanístiques del P.G.O.U. de Masquefa.

Article 50 .-

Aparcaments
Es situaran en planta soterrani.
d’aparcament cobert per habitatge.

Article 51.-

Serà

obligatòria

una

plaça

Usos
S’admeten els següents usos: residencial plurifamiliar, hoteler, bars i
restaurants només en planta baixa (no s’admet la modalitat de sales
de festa i similars), comercial només en planta baixa, oficina, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, recreatiu, esportiu i administratiu.
L’ús comercial es regirà per les limitacions de tamany que estableixi la
legislació sectorial corresponent.

Article 52.-

Ordenances d’estètica
La composició arquitectònica s’emmarcarà en la voluntat d’aconseguir
una unitat del conjunt integrada en el paisatge, abans que una
juxtaposició d’obres singulars, evitant la utilització excessiva de
materials diversos en l’acabat dels paraments massissos dels plans de
façana.

Article 53 .-

Tanques
Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de
1,80 metres; podran ser amb material massís fins una cota màxima de
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0,75 metres per damunt de la rasant de la vorera o del terreny i
s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust. Per sobre
del sòcol de 75 cm. no s’admeten altres elements d’obra que els
estrictament necessaris per a allotjar els elements tècnics de les
escomeses dels serveis. Els elements d’obra esmentats es
conformaran obligatòriament mitjançant prismes modulars de línies
regulars i senzilles evitant la dispersió dels diferents allotjaments de
cada servei.

Article 54.-

Adaptació topogràfica del terreny
Serà d’aplicació el contingut de l’article 231 del Text refós de les
Normes urbanístiques del P.G.O.U. vigent.

Article 55.-

Verd privat
Comprèn el sòl lliure d’edificació, enjardinat, que envolta l’edificació i la
titularitat del qual és privada.
Dins el verd privat, només s’admetran edificacions auxiliars en
substitució de terres destinades a cambres de serveis directament
relacionades amb la utilització comunitària d’aquest espai, amb
limitació de la superfície construïda a 20 m2 i alçada total inferior a
2,60 metres.
En els espais lliures privats existents entre l’edificació i el viari públic
no s’admet cap edificació auxiliar.
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4.4.- DETERMINACIONS PARTICULARS PER A SISTEMES
SISTEMA VIARI (Clau 1c)

Article 56.-

Definició
El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al
traçat de la xarxa viària i dedicats única i exclusivament a l’ús de
vialitat i estacionament públic.

Article 57.-

Determinacions
1. El traçat i característiques de les vies està assenyalat, amb caràcter
vinculant, en els plànols d’ordenació d’aquest document de modificació
puntual del P.G.O.U.
2. No es permet cap tipus d’edificació ni d’element que no sigui
mobiliari urbà i arbrat.
3. La xarxa viària preveurà reserves d’espais suficients per a la
col·locació i la integració dins el paisatge de contenidors o altres
equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i
transport de residus, així com el foment de la recollida selectiva i
valorització de residus.

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (Clau 4a)

Article 58.-

Definició
Comprèn els sòls de titularitat pública sistematitzats com a espais
lliures amb arbrat i enjardinament.

Article 59.-

Condicions d’ordenació
El projecte d’urbanització que es redacti en desenvolupament
d’aquesta modificació puntual, ha de preveure la connexió dels carrers
Ribera d’Ebre i Xic de l’Anyé amb les condicions d’urbanització
necessàries que permetin la circul.lació segura de bicicletes i vianants.
En general l’espai s’ordenarà amb camins aptes per a passeig de
vianants i bicicletes amb zones d’esbarjo destinades a jardí i jocs
infantils, alternant espais assolellats i amb ombra.
La intervenció a preveure haurà de tenir en compte especialment els
valors naturals d’aquests espais. Com a criteri general les actuacions
estaran encaminades a mantenir, sanejar i/o recuperar les lleres dels
torrents existents, així com a preservar la vegetació autòctona,
recuperant la que es consideri necessària.
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En el front de la variant de la carretera B-224 hauran de disposar-se
pantalles naturals, amb arbrat adequat, que garanteixin un nivell sonor
compatible amb l’ús d’habitatge del sector.

Article 60.-

Condicions d’edificació i ús
No s’admetrà cap altre edificació que les destinades al servei dels
parcs i jardins públics, amb les limitacions següents:
- Alçada màxima 3,50 metres corresponents a una única planta sobre
rasant.
- Ocupació màxima 1% amb un màxim total de 100 m2.
- Les possibles edificacions hauran de garantir la seva integració en
el paisatge en que s’emplacin.
- Només s’admetran els usos i activitats de caràcter públic que siguin
absolutament compatibles amb la utilització general d’aquests sòls.

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (Clau 5)

Article 61.-

Definició
Comprèn els sòls de titularitat pública sistematitzats com a espais
dedicats a usos públics o col·lectius.

Article 62.-

Condicions d’edificació i ús
Serà d’aplicació el contingut dels articles 315 a 318 del Text refós de
les Normes urbanístiques del P.G.O.U. vigent.

49

SISTEMA D’ACTUACIÓ

50

SISTEMA D’ACTUACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 115 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en tractar-se d’un pla a
desenvolupar per la iniciativa privada, el sistema d’actuació a aplicar serà el
SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ en la modalitat de COMPENSACIÓ BÀSICA.

El sistema de reparcel·lació bàsica en la modalitat de compensació bàsica té per
objecte la gestió i execució de la urbanització del sector pels mateixos propietaris del
sòl comprès dins l’àmbit de gestió amb solidaritat de beneficis i càrregues. D’acord
amb el que preveu l’article 124 del Text refós de la Llei d’Urbanisme els propietaris
s’hauran de constituir en junta de compensació mitjançant document públic.
Els propietaris de sòl inclosos dins l’àmbit estan obligats a portar a efecte les
cessions, no oneroses, que estableix aquest document de modificació, que es
concreten en:
- Sistema d’espais lliures públics.....................................

46.572 m2

- Sistema d’equipaments comunitari socio-cultural..........

4.859 m2

- Sistema d’equipament comunitari educatiu...................

2.526 m2

- Sistema d’equipament comunitari recreatiu................... 11.379 m2
- Sistema viari..................................................................

7.549 m2
---------------

TOTAL SUPERFÍCIE DE CESSIÓ .................................. 72.885 m2
La junta de Compensació redactarà i donarà tràmit al Projecte de Reparcel·lació al
Projecte d'Urbanització corresponents i executarà al seu càrrec les obres
d’urbanització.
La cessió de les obres d’urbanització i instal·lacions, l’execució de les quals estiguin
previstes en aquest document i en els projectes d’urbanització corresponents, es
realitzarà per part de la Junta de Compensació a favor de l'Ajuntament de Masquefa,
en un termini no superior a tres mesos des de la recepció definitiva de les obres per
part de la Junta.
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AGENDA DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Es preveu la seva execució en una etapa única en un termini màxim de quatre anys,
amb el següent desenvolupament :
1. Redacció i tramitació administrativa del Projecte de Reparcel·lació (6 mesos).
2. Redacció i tramitació administrativa del Projecte d'Urbanització (6 mesos).
3. Execució integral de les obres d’urbanització (12 mesos).
4. Execució de les obres d’edificació (24 mesos)
La construcció dels habitatges protegits de promoció privada estarà inclosa en els
terminis establerts en aquesta agenda de les actuacions a desenvolupar, i serà
obligatòriament simultània a l’edificació de la resta d’habitatges de renda lliure.
Podran realitzar-se simultàniament les obres d’edificació i urbanització sempre que
s’acompleixin les determinacions legals que siguin d’aplicació. En qualsevol cas
hauran de complir-se els terminis màxims establerts en aquest document.
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS
1.- Cost de les obres d’urbanització
El cost de les obres d’urbanització es desglossa de la següent forma:
* Urbanització Ampliació C/ Sta. Clara
888 m2 x 90 €/m2 ...............................

79.920 €

* Urbanització Prolongació C/ Sta. Clara
5.092 m2 x 132 €/m2 ..........................

672.144 €

* Urbanització ampliació i adaptació C/ Ribera d’Ebre
4.077 m2 x 132 €/m2 ..........................

538.164 €

* Vialitat peatonal connexió Ribera d’Ebre - Perl. Sta. Clara
550 m2 x 60 €/m2 ...............................

33.000 €

* Adaptació vialitat externa (Estudi mobilitat) ..........................

30.000 €

* Previsió ampliació E.D.A.R. .................................................

220.000 €

* Arranjament parc urbà .........................................................

300.000 €

* Costos de redacció i tramitació: .............................................

115.000 €
----------------

COST TOTAL OBRES D’URBANITZACIÓ

1.988.228 €

2.- Cost de repercussió de les obres d’urbanització
El sostre total edificable resultant de l’ordenació proposada en aquesta modificació
puntual és de 19.888 m2.
La repercussió per metre quadrat de sostre del cost total de les obres d’urbanització
serà de:

1.988.228 € / 19.888 m2 = 99,97 €/m2sostre.

En aquest sentit els costos d’urbanització i els que se’n derivin són perfectament
assumibles per

l’operació immobiliària que resulta de la modificació puntual del

P.G.O.U.
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MEMÒRIA SOCIAL
1. ANTECEDENTS I MARC NORMATIU
El P.G.O.U. de Masquefa vigent data de molt abans de l’entrada en vigor de la Llei
2/2002 d’urbanisme, posteriorment modificada per la Llei 10/2004, i òbviament no
conté en la seva documentació la memòria social, a que obliguen els texts legals
esmentats, actualment refosos en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera del Decret legislatiu
1/2005 esmentat, les modificacions de planejament general que s’aprovin inicialment
amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/2004 es regiran formal i
substancialment per aquesta llei

havent d’incorporar una memòria social que

defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit o assequible, d’acord amb
l’article 59 del Decret legislatiu 1/2005.

2. OBJECTIUS
El present document pretén assolir els objectius plantejats en la llei analitzant els
punts que condicionen aquests objectius.
S’analitza l’evolució de la població entre els anys 1991 i 2005, focalitzant-se en els
tres segments de població que han de tenir més influència en la política d’habitatge
municipal, és a dir la gent gran i la gent jove residents a Masquefa i la població
estrangera nouvinguda.
Aquest tres segments de població esmentats, tot i que de característiques
heterogènies, tenen unes necessitats comunes quant a accessibilitat a habitatges
adequats, i per tant passen a constituir premisses bàsiques per a desenvolupar
polítiques de promoció i accés a l’habitatge.
Les reserves de sòl que preveu la llei per aquest fi en els planejaments generals i
derivats, així com l’adscripció obligatòria a l’execució d’habitatge protegit de les
cessions gratuïtes d’aprofitament urbanístic (10% de l’aprofitament mig) dels sectors
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de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, han de possibilitat un dels objectius
fonamentals de la Llei d’urbanisme de Catalunya vigent en l’actualitat.

3. CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
Les primeres dades demogràfiques apareixen en els fogatges de l’any 1370,
amb un total de 148 habitants distribuïts en 33 focs a raó de 4 o 5 persones per
família.
Durant la segona meitat del S.XIV, és va iniciar per tot Catalunya una davallada
demogràfica que es va estendre fins a la fi del S.XV. Aquells anys es van reproduir
reiteradament els principals factors de mortalitat catastròfica (fam i pesta), juntament
amb d’altres com terratrèmols, males collites i la guerra civil catalana (1462-1472).
Això va provocar un important descens de la població a tot el principat i naturalment a
Masquefa també, els fogatges de 1497 només comptabilitzen a Masquefa 23 focs i
uns 103 habitants. En aquest context de crisi econòmica i social és quan Masquefa
deixa de pertànyer al monestir de Sant Cugat del Vallès, i passa a ser domini de la
corona. Això queda constatat en el document signat per la reina lloctinent Maria,
esposa d'Alfons el Magnànim amb data de 2 de gener de 1449.
Al segle S.XV, el castell de Masquefa pertanyia ja a la vegueria de Vilafranca; es a
partir d’aquest segle quan es comença a perdre la pista del castell que ja no tornarà
a aparèixer en cap document. Es produeix doncs un buit en el temps durant els
segles XVI i XVII.
Després de la guerra de Successió (1705-1714), perdudes les institucions,
l’economia passa a ser l’autèntic fet diferencial pels catalans. El progrés català es va
fonamentar, sobretot en l’agricultura; a finals del S.XVIII els catalans produiran
mercaderia per vendre i obtenir beneficis, ja no pas per subsistir.
L’aiguardent del Penedès serà el producte estrella d’exportació, a l'inici d’aquest
context apareix el primer cadastre de la vegueria de Vilafranca, de la qual Masquefa
en formava part, concretament l’any 1717 i ens porta notícies del tipus de cultiu de la
terra; cereals, vinya, oliveres i horta. És sobre la base d’aquests productes que
Masquefa iniciarà la seva recuperació econòmica, demogràfica i la progressiva
agrupació de cases entorn al camí ral d'Aragó.
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Així doncs en el cadastre de 1719 Masquefa té una població d’uns 240 habitants i a
finals del S.XVIII, en el cadastre de 1787 ens trobem amb una població de 377
habitants.
Durant el segle XIX, Masquefa va ser un poble dedicat a la vinya i en menor part al
cultiu de l’olivera i als cereals, bàsicament al blat, l’augment de la riquesa que
proporcionava el conreu de la vinya, afavorí també l’augment de la població. L’any
1830 hi havia a Masquefa 874 habitants, en 40 anys, la població s’aconseguia doblar.
L’any 1862 es va arribar a la seva culminació productiva i es converteix en el municipi
que tenia una major proporció de terres dedicades a la vinya de tots els de la
comarca de l'Anoia.
El progrés de l’economia continuava afavorint el creixement demogràfic, l’any 1887
Masquefa tenia 1417 habitants.
Entre els anys 1889 i 1890, les coses van canviar de cop perquè la plaga de la
fil·loxera va causar estralls, començaren a desaparèixer vinyes i en conseqüència
una greu crisi de subsistència que provocà l’emigració de la gent cap a les ciutats
industrials.
Els pagesos que van quedar al poble s’organitzaren per replantar ceps, i poc a poc
anava arribant el progrés, el ferrocarril (1893), l’electricitat (1918), la construcció del
primer dipòsit d’aigua (1921), el poble s’anava fent llarg en torn a l’antic camí ral.
Comencen a aparèixer les primeres fàbriques a la vila, una de vidre, una fàbrica
d’alcohol, i la fàbrica de sivelles Rogelio Rojo que sens dubte va revolucionar la
forma de vida del poble i durant 70 anys ha donat feina a bona part dels masquefins.
A partir dels anys 60 Masquefa comença a créixer amb moltes urbanitzacions i cases
de segona residència que dinamitzaran altres sectors, com el comerç, la construcció i
els serveis en general.
Juntament amb l’establiment d’activitats manufactureres noves i l’ampliació
d’antigues es donà el gran creixement del poble, culminat a la dècada dels 90 amb
d’urbanització del pla sud.
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A continuació es relacionen diverses dades demogràfiques des de perspectives
diferents que permetran establir els paràmetres a partir dels que podran considerarse les actuacions municipals en matèria d’habitatge.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PIRÀMIDE D’EDATS

60

POBLACIÓ SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT I L’ANY D’ARRIBADA

Total població

6

13

39

57

196

381

203

79

48

TOTAL
19201996
1.022

Catalunya

1

1

2

1

4

5

6

7

2

29

Resta de l'Estat

5

12

36

55

189

370

185

47

37

936

Estranger

0

0

1

1

3

6

12

25

9
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Lloc de naixement

1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1971- 1981- 1991i abans 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1996
1920

POBLACIÓ SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT. ANY 2005
Lloc de naixement

Total

Catalunya

5.092

Resta de l'Estat

1.567

Estranger

411

TOTAL

7.070

POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT (2000-2005)
Any

Unió Europea Resta Europa Àfrica Amèrica N i C Amèrica S Àsia/Oceania TOTAL

2000

4.520

5

36

4

15

2

4.582

2001

5.088

13

61

9

27

12

5.210

2002

5.526

25

87

5

34

23

5.700

2003

6.000

28

103

7

43

28

6.209

2004

6.444

45

111

6

45

29

6.680

2005

6.801

52

121

9

60

27

7.070
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PARC D’HABITATGES I TIPUS DE LLAR
Es detallen en aquest apartat els tipus d’habitatge i de llars que podem trobar a
Masquefa i la seva evolució dins el període 1991-2001.

Habitatges familiars. Any 2001
principals
1.982

No principals
1.493

Total
3.475

Habitatges principals per superfície útil
Any

Fins a 59 m2

De 60 a 89 m2

De 90 a 119 m2 De 120 i més m2 Total

2001

91

754

724

413

1.982

1991

40

382

230

172

824

Habitatges principals segons nombre d’habitacions
Any

1 hab

2 hab

3 hab

4 hab

5 hab

6 hab

7 hab

8 hab

9 i més hab

2001

5

39

212

403

741

437

69

43

33

1991

0

10

60

159

302

225

34

20

14

Habitatges principals segons la superfície útil i el règim de tinença. Any 2001
Règim de
tinença

Fins
a 40 m2

de 41
a 50 m2

de 51
a 60 m2

de 61
a 70 m2

de 71
a 80 m2

de 81
a 90 m2

Propietat

7

15

41

128

292

206

292

311

De lloguer

5

2

16

20

33

39

18

8

Altres formes

0

1

4

6

10

20

8

11

Total

12

18

61

154

335

265

318

330

més de
210 m2

Total

Règim de
tinença

de 111
de 121
de 131
de 141
de 151
de 181
a 120 m2 a 130 m2 a 140 m2 a 150 m2 a 180 m2 a 210 m2

de 91
de 101
a 100 m2 a 110 m2

Propietat

72

136

28

28

101

49

43

1.749

De lloguer

1

6

2

1

6

2

2

161

Altres formes

3

0

2

1

3

2

1

72

Total

76

142

32

30

110

53

46

1.982

62

Llars segons el nombre de persones
Any

1

2

3

4

5

6

7

8

9 i més

Total

2001

329

618

459

410

117

29

10

4

6

1.982

1996

198

303

221

270

89

38

14

5

1

1.139

1991

104

217

166

185

89

49

7

4

3

824

Llars segons tipus
Llars no familiars
Any
unipersonals

Llars familiars

amb dues o
llars unifamiliars llars plurifamiliars
més persones

Total

2001

329

21

1.624

8

1.982

1996

198

1

938

2

1.139

1991

104

7

713

0

824

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABITATGE
És voluntat de l’ajuntament de la vila de Masquefa engegar una nova política
d’habitatge per tal d’afavorir l’accés a l’habitatge als sectors de població més
necessitats, i en aquest sentit, recolzant-se en la nova llei d’urbanisme, tant en els
convenis redactats pel desenvolupament del nou P.O.U.M. en fase de redacció en el
seu tram final, abans de l’aprovació inicial, com en els convenis previs signats per a
l’obtenció dels terrenys necessaris per a nous equipaments escolars les previsions
en matèria d’habitatge protegit hi són ben presents.

5. PREVISIONS RELATIVES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE
L’AMPLIACIÓ DEL PLA SUD, SECTOR “PARC DEL TURO”
La Modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa en l’ampliació del Pla Sud Sector
“Parc del Turó”, preveu la reserva de sòl per a habitatge protegit.
En concret del total dels 198 habitatges a bastir en el sector, 43 habitatges es
destinaran a habitatge protegit de promoció privada.

63

D’acord amb l’article 57.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, les reserves per a la
construcció d’habitatges de protecció pública s’han d’emplaçar evitant la concentració
excessiva d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix l’article 3.2, per tal d’afavorir la
cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de
renda.
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