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1.1 SITUACIÓ DEL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA
L’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre es va realitzar en data 16 de novembre
de 2015, posteriorment va ser publicat al DOGC, al BOP, al diari Ara i sotmès a un període d’exposició
publica de 45 dies.
Durant aquest període d’exposició pública tots els particulars afectats poden formular al·legacions,
suggeriments o reclamacions que considerin oportunes en relació al planejament.
Paral·lelament a l’exposició pública, i d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, es van sol·licitar informes als següents organismes que per
raó de les seves competències sectorials es podien veure afectats:
a) Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
b) Agència Catalana de l’Aigua
c) Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
d) Direcció General d’infraestructures de Mobilitat i Terrestre
D’altra banda, com a públic interessat, s’ha sol·licitat també informe a les següents organitzacions:
a) DEPANA – Lliga per la defensa del patrimoni natural
b) Associació Xarxa pel Desenvolupament Sostenible de l’Anoia. (XADS) – Plataforma Salvem
l’Anoia

1.2 OBJECTE
L’objecte d’aquest informe és d’una banda donar resposta a les al·legacions rebudes durant la fase
d’exposició pública del pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre i, d’altra banda, donar resposta i
justificar el compliment de les prescripcions i consideracions contingudes als informes emesos pels
organismes que per raó de les seves competències sectorials es puguin veure afectats.
Durant aquest període d’exposició pública s’ha rebut una al·legació.
Respecte als informes sol·licitats als organismes afectats s’han rebut els que es detallen a continuació:
a) Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (13 de gener de 2016)
b) Agència Catalana de l’Aigua (13 de gener de 2016)
c) Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (11 de gener de 2016)
A partir d’aquests informes en el document proposat per a l’aprovació provisional s’han introduït una
sèrie de canvis, per tal de donar-los compliment, que a continuació es justifiquen.
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1.3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES EN ELS INFORMES EMESOS
PELS ORGANISMES QUE PER RAÓ DE LES SEVES COMPETÈNCIES SECTORIALS ES PODRIEN VEURE
AFECTATS
1.3.1 Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona rebut en data 13 de
gener de 2016
EXPOSA
Vistes les circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades, s’emet informe sobre el pla
Parcial urbanístic del sector industrial de Can Bonastre, al terme municipal de Masquefa, en el sentit
següent:
1.

Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions,
si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions públiques afectades i al públic
interessat identificats en el document de referència emès per aquesta Oficina Territorial en
data 12 de novembre de 2010

2.

Caldrà que la documentació ambiental s’ajusti al contingut previst per l’informe de
sostenibilitat ambiental en l’article 100 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la llei d’urbanisme. Específicament caldrà valorar cadascuna de les alternatives
descrites a partir del grau d’acompliment dels objectius ambientals així com completar les
mesures correctores definides en el document de referència

3.

Caldrà ajustar la vialitat proposada al camí existent, per tal de minimitzar els moviments de
terres i la pèrdua de permeabilitat i estabilitat de sòl associada, tenint en compte les pendents
elevades que conformen la vessant sud del Turó del Cairot.

4.

Caldrà garantir que el 15% del sòl no edificat presenta un tractament permeable i vegetal
segons l’article 28 de les normes urbanístiques, evitant aquells usos, com el d’aparcament en
superfície, que poden comprometre aquesta finalitat

5.

Caldrà preservar la qualitat paisatgística i els valors d’interès natural associats als terrenys
agroforestals del turó del Cairot, de manera que caldrà evitar la transformació tant d’aquest
turó, evitant la instal·lació de serveis tècnics que comprometin la seva preservació, com dels
seus terrenys adjacents, amb la implantació d’uns usos que minimitzin l’artificialització i
transformació d’aquest sòls.
En aquest sentit, es recorda que en el document de referència es requeria descartar la peça
industrial ubicada on ara es preveu l’equipament d’aparcament de camions amb l’objectiu
de mantenir els elements naturals més rellevants de l’àmbit

RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe:
1.

S’ha recaptat informe de l’Agència Catalana de l’Aigua el qual informe favorablement el Pla
Parcial Industrial de Can Bonastre, tal i com es detalla al punt 2.1.1 següent. Així mateix s’ha
demanat informe a les administracions públiques afectades i al públic interessat identificats en
el document de referència emès per aquesta Oficina Territorial en data 12 de novembre de
2010, de les quals a data d’avui encara no han emès informe.

2.

La documentació ambiental s’ha ajustat en el sentit de la prescripció.

3.

La vialitat s’ha ajustat, minimitzant els moviments de terres i la pèrdua de permeabilitat i
estabilitat associada, tal i com es pot veure a la imatge adjunta i d’acord amb estudi annex.

2

En el present apartat es justifica la minimització dels moviments de terres i la pèrdua de permeabilitat i
estabilitat de sòl associada degut a la construcció del nou carrer d’accés al sector de “Can Bonastre”.
Els resultats obtinguts es compararen respecte la solució adoptada en el planejament inicial on el vial
era completament recte de 401,37 metres de longitud i que afectava notablement al turó del Cairot
(figura 1).
Per arribar a la solució definitiva, i la que es pretén aprovar, es va realitzar un escenari entremig (figura
2) on el traçat del nou carrer d’accés al sector s’adaptava tant en alçat com en planta al camí
existent. Aquest fet implicava una disminució del moviment de terres del costat del turó.
Finalment s’ha optat per una solució a cavall de les dos anteriors (figura 3) que tot i no adaptar-se en la
seva totalitat al camí existent ha resultat ser la solució que permet minimitzar el moviment de terres i
l’afectació de les àrees permeables.

aprovació provisional
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Figura 1.- Solució inicial (proposta 1).

Figura 2.- Solució intermitja (proposta 2).

Figura 3.- Solució final (proposta 3).
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Anàlisi del moviment de terres

En el present apartat es realitza primerament un estudi del moviment de terres generat per la
construcció del carrer d’accés i posteriorment un estudi del moviment de terres generat per l’execució
de la plataforma de la parcel·la industrial.
A la taula número 1 “Volum de terres generades per la construcció del vial d’accés” es pot observar la
volumetria de la terra vegetal, les terres excavades i les terres terraplenades referents a la construcció
del nou carrer d’accés al sector.
Taula 2.- Volum de terres generades per la construcció del vial d’accés.
Vterra vegetal

Vdesmunt

Vterraplè

(m3)

(m3)

(m3)

Vmoviment de terres
(m3)

1a proposta

3.807,27

39.435,80

1.653,85

44.896,92

2a proposta

2.614,15

14.567,77

2.678,02

19.859,94

3a proposta

2.278,33

13.717,32

1.581,09

17.576,74

A la taula anterior s’observa una disminució molt significativa del moviment de terres entre la solució
inicial i la solució definitiva. Aquest fet es deu bàsicament a la reducció d’un 65,22% del volum de terres
excavades respecte a la solució inicial. A més, a les figures 1-3 es visualitza que aquesta reducció del
volum d’excavació implica una menor afectació del turó del Cairot.
També cal esmentar que a l’adaptar el traçat del carrer al camí existent també permet disminuir el
volum de terraplenat en un 4,40%.
En conclusió, la nova solució adoptada disminueix el moviment de terres generats per la construcció
del nou vial d’accés en un 60,85% respecte la solució inicial i en un 11,50% respecte la solució intermitja.
D’aquesta manera es pot afirmar que la solució adoptada minimitza el moviment de terres referent a
la construcció del nou carrer d’accés.
Un cop comparat el volum de moviment de terres generat per la construcció del vial es passa a
calcular el volum de terres generat per l’execució de la plataforma de la nau industrial. Aquests valors
es poden observar a la taula número 2 “Volum de terres generades per l’execució de la plataforma de
la parcel·la industrial”.
Taula 3.‐ Volum de terres generades per l’execució de la plataforma de la parcel∙la industrial.
Vdesmunt (m3)

Vterraplè (m3)

Vmoviment de terres (m3)

1a proposta

280.837,56

281.617,23

562.454,79

3a proposta

260.684,12

233.819,47

494.503,59

En aquest cas, també es pot comprovar que la nova solució adoptada permet reduir significativament
la totalitat del moviment de terres generat del sector, concretament es disminueix en un 12,08%. Aquest
fet es tradueix en una reducció del 7,18% del volum de les excavacions i un 16,97% del volum de
terraplenat.
aprovació provisional
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Anàlisi de la pèrdua de permeabilitat i estabilitat de sòl associada

Un cop analitzat el moviment de terres generat per l’execució del nou vial del sector s’ha pogut
estudiar la pèrdua de permeabilitat generada degut a l’execució dels talussos artificials del nou vial
d’accés al sector.
Per l’obtenció d’un anàlisi i una quantificació més detallada s’ha dividit l’estudi en dos parts les quals es
poden observar en la taula número 3 “Superfície dels talussos generats degut a l’execució del nou vial
m2”. El primer d’ells correspon a la superfície ocupada pels talussos generats al costat del turó del
Cairot mentre que el segon correspon a la superfície dels talussos generats al costat del vial que limita
amb la parcel·la industrial.

Taula 4.‐ Superfícies dels talussos generats degut a l’execució del nou vial (m2)
Part inferior vial
2

Part superior vial
2

Total superfície

límit parcel∙la (m )

Turó del Cairot (m )

talussos (m2)

1a proposta

822,41

3.694,47

4.516,88

2a proposta

993,05

1.364,40

2.357,44

3a proposta

735,52

1.047,94

1.783,46

A la taula anterior es pot observar que la superfície afectada pels talussos generats durant les obres
d’execució del nou vial d’accés ha disminuït respecte la solució inicial. Aquesta disminució es deu
principalment a la reducció de la superfície afectada en el costat del turó del Cairot deguda a
l’adaptació del traçat del nou vial al camí existent.
La superfície de desmunt del costat del turó del Cairot s’ha disminuït en un 71,63% mentre que la
superfície de talussos generats al costat del límit de la parcel·la industrial s’ha reduït un 10,57% respecte
a la proposta inicial. Aquests valors suposen un guany d’àrea permeable del 60,52% respecte a la
proposta inicial.
A més, tenint en compte l’estudi geològic-geotècnic realitzat per una correcta redacció del projecte
d’urbanització del sector, s’arriba a la conclusió que els talussos adoptats per l’execució del nou vial
d’accés al sector seran estables.
En conclusió, ajustar-se al camí existent ens genera una menor afectació al turó del Cairot generant
una proposta més respectuosa amb el medi ambient i amb menor impacte sobre la flora i fauna de
l’entorn.
4.

6

Es garanteix que el 15% del sòl no edificat presentarà un tractament permeable i vegetal, tal i
com es determina en la regulació normativa de la clau 22 (article 27.4). No es considera
necessari prohibir els usos com el d’aparcament en superfície, ja que tal i com es recull a la
memòria de l’ordenació, al punt 2.4.7 “criteris d’integració paisatgística i reducció de
l’impacte ambiental” aquets poden urbanitzar-se amb acabats tous i permeables. S’adjunta a
continuació alguns referents a tall d’exemple:

5.

Es preserven la totalitat dels terrenys associats al Turó del Cairot, a fi de preservar la qualitat
paisatgística i els valors d’interès natural associats a aquest. Es suprimeixen les reserves de
serveis tècnics i pel que fa a la reserva d’equipaments, s’opta per definir una clau compartida
4a/5 (Parc urbans i equipaments) que hauran de delimitar-se via tramitació d’un pla especial.
La reserva d'equipaments serà mínim de 11.116,00m²s, i la reserva de 4a d'un mínim de
20.953,00m²s, per donar compliment a les reserves previstes per el planejament vigent. Les
reserves es definiran mitjançant la tramitació d'un pla especial, que determinarà, la localització
d'ambdues reserves i els usos previstos per l'equipament

1.3.2 Informe de l’Agència Catalana de l’aigua rebut en data 13 de gener de 2016
EXPOSA
Respecte al Pla Parcial del sector industrial de Can Bonastre al terme municipal de Masquefa s’informa
el següent:
1.

Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement

2.

En relació amb les afectacions mediambientals, s’informa favorablement.

3.

En relació amb l’abastament, s’informa favorablement

4.

Respecte al 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

5.

Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials.
Aquestes consideracions són:
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 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.

RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe:
1.

No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement

2.

No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement

3.

No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement

4.

S’incorpora la prescripció al punt 2.6.2 de la memòria sobre sanejament

aprovació provisional
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5.

S’incorpora la prescripció al punt 2.6.2 de la memòria sobre sanejament

1.3.3 Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya rebut en data de 11 de gener de 2016
EXPOSA
En els informes que emet aquest institut es fa la comprovació que la documentació tècnica aportada
és la requerida per la normativa d’aplicació i que en la seva redacció s’ha tingut en compte la
normativa i metodologia corresponents a la seva naturalesa. La responsabilitat derivada de la correcta
aplicació de la normativa i de la metodologia tècnica correspon a l’autor de la documentació
tècnica aportada. En l’elaboració dels informes, l’institut té en compte la informació geològica que
obra en el seu poder i la documentació remesa amb la sol·licitud. En virtut de la sol·licitud rebuda, vista
la documentació que l’acompanya i tenint en compte la normativa d’aplicació i els antecedents,
aquest institut emet la seva opinió en els termes següents:
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic
L’àmbit de l’actuació projectada no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic,
segons consten definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
RESPOSTA
No escau incloure cap prescripció, s’informa favorablement.

1.3.4 Informe de Desenvolupament rural, de 12 de desembre de 2015
EXPOSA
Que no és preceptiu informar

1.3.5 Informe del Servei Teritorial de Carreteres de Barcelona, rebut en data 1 de març de 2016
EXPOSA
S’informe favorablement el Pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre, amb les següents consideracions:
1.

Necessitat de garantir, en el marc del corresponent projecte d’urbanització del sector, els usos
i limitacions en franges de protecció de la carretera BV-2241 definides a la legislació sectorial,
així com a la importància de garantir una correcte accessibilitat del nou sector a través de la
carretera BV-2241 amb la construcció dels intercanviadors que puguin ésser necessària.

2.

En el marc del projecte constructiu dque desenvolupi la rotonda s’haurà d’incorporar els
requeriments indicats, ressaltant els següents:
a. Document signat pels 2 ajuntaments afectats en el qual ambdós parts resten
assabentades i conformes a la ubicació de la rotonda inclosa en el Present Pla Parcial
b. Estudi de transit i capacitatde la rotonda projectada. L’estudi haurà d’incloure les
previsions de mobilitat derivades del desenvolupament urbanístic dels sectors de
planejament confrontats, així com garantir el correcte funcionament dels
intercanviadors previstos. En qualsevol cas, els costos d’aquest accessos aniran a
càrrec dels sectors esmentats i hauran d’estar plenament operatius en la mesura que
el desenvolupament urbanístic i la funcionalitat de la carretera BV-2241 així ho
requereixin.
c. Acreditació documental de la disponibilitat patrimonial dels terrenys i/o el compromís a
presentar-la de forma prèvia a l’execució de les obres

3.
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S’haurà de garantir la compatibilitat de la rotonda projectasa amb la instrucció per al disseny i
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya, així com la normativa de traçat 3.1-IC
del Ministerio de Fomento. El projecte haurà d’estar subscrit per enginyers o enginyeres de
camins canals i ports o per enginyers o enginyeres tècniques d’obres públiques, d’acord amb

les seves competències i visats pel corresponent col·legi professional, segons l’article 126.1 del
RGC
4.

Pel que fa a la previsió de parades de bus, s’haurà de preveure en l’àmbit del sector els
terrenys necessaris segregats de la carretera BV-2241, per tal de poder emplaçar les parades
de bus necessàries.

5.

S’hauran d’incloure i donar compliment a les prescripcions especificades anteriorment,
modificant i incorporant aquells aspectes al document que no s’adaptin a la legislació
sectorial de carreteres (veure punt 4 i 5 del present informe)

RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe, tot i que l’informe es lliura fóra de termini:
1.

S’incropora la prescripció a l’article 12 de la normativa del document

2.

S’incropora la prescripció a l’article 12 de la normativa del document

3.

S’incorpora la prescripció a l’article 12 de la normativa del document

4.

No es considera oportú reservar aquest trrenys, ja que d’acord amb l’estudi de Mobilitat
Generada annex al Pla parcial, no es preveuen parades de bus en l’ambit del sector.

5.

Es revisa el redactat normatiu del document per incorporar aquells aspectes no adaptats a la
legislació sectorial de carreters

1.3.6 Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, rebut en data 23 de maig de 2016
EXPOSA
Per tal de donar compliment al marc legal de referència, és necessari incorporar informació
suficientment detallada identificativa respecte els riscos geològics. En conseqUència, cal incloure a la
memòria del pla, a mode de síntesi, les conclusions i recomanacions exposades en l’informe de riscos
geològics i les implicacions per a l’àmbit del “Pla Parcial Urbanístic del sector industrial Can Bonastre. Es
remet una còpia digital de l’informe de l’ICGC “Estudi per a la identificació de Riscos Geològics a
Masquefa (Anoia)” (ICGC/AP-024/14) per ser annexada a la documentació del PPU.
RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe, tot i que l’informe es lliura fóra de termini:
1.

S’incropora a la memòria d’ordenació les conclusions i recomanacions exposades en l’informe
de riscos geològics i les implicacions per l’àmbit del PPU

2.

S’incropora l’informe de l’ICGC “Estudi per a la identificació de Riscos Geològics a Masquefa
(Anoia)” (ICGC/AP-024/14) com annex del document

1.3.7 Informe de la Direcció General de Transports i Mobilitat, rebut en data 23 de maig de 2016
EXPOSA
S’informa favorablement el Pla parcial a condició que es resolguin les següents mancances:
1.

Incorporar un estudi de capacitat que comprovi el funcionament de la futura rotonda

2.

Assegurar que l’itinerari a peu sobre la carretera Bv-2241 és segur per els vianants

3.

Caldrà assegurar la connectivitat de les noves línies amb la parada de FGC més propera, que
els horaris dels autobusos s’adaptin als diferents torns d’entrada i sortida de les industries i que
es dimensionin correctament les circulacions tenint en compte el número de treballadors

RESPOSTA
S’incorporen les les condicions a l’estudi de Mobilitat Generada Annexe al document del Pla Parcial.
aprovació provisional
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1.4 RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS RPESENTADES
1.4.1 Al·legació nº 1 de 26 de gener de 2016. Entitat mercantil Can Bonastre SA
EXPOSA
Manuel Vallribera Mir, en nom propi i en representació de l’entitat mercantil “CAN BONASTRE, S:A.”
Realitza les següents consideracions:
1.

Que l’únic vial del sector es completi fins al final est del seu traçat que es recull en la
documentació gràfica i que no quedi limitat fins l’espai de maniobra que està dibuixat

2.

Que tal com ja es va demanar per part d’Urbanisme anteriorment en altres documents
tramitats (un Avanç del Pla Parcial de fa uns anys) el sector es connecti amb un segon accés,
que es pot enllaçar fàcilment a partir del punt esmentat citat en l’apartat anterior fins al carrer
actual que va del Maset al poble de Can Cairot. Amb això s’obtindria un segon accés des de
la carretera BV2241

3.

Que pels mateixos motius esmentats en els dos punts anteriors es suprimeixi la franja “verda”
(suposem d’espais lliures i per tant sense possible accés a la zona situada al nord) que hi ha
situada en l’alineació nord de dit carrer ja que això pot impedir l’accés a altres parcel·les
industrials en el futur

4.

Es completi degudament la xarxa de sanejament determinat el punt per abocar les aigües
residuals i si cal col·locar l’estació depuradora en un indret adient per conduir-les fins el torrent
de la Font Santa.

RESOL·LUCIÓ
L’al·legació presentada es desestima, per donar compliment als informes dels Organismes sectorials
exposats anteriorment, no és possible donar compliment als punts de la presenta al·legació.
Per assegurar una correcta transició amb el sòl no urbanitzable i preservar els valors ambientals i
paisatgístics del Turó del Cairot, la solució viaria del Pla Parcial del sector industrial de can Bonastre cal
que s’ajusti a la solució adoptada en el present document.
Pel que fa al punt 4 de l’al·legació, s’informa que la xarxa de sanejament prevista, ja recull les
inquietuds exposades, es preveu conduir les aigües fins el torrent de la Font Santa, tal i com es recull als
plànols de serveis i com s’exposa a la memòria d’ordenació al punt 2.6.2 “sanejament”.

1.4.2 Al·legació nº 2 d’1 de febrer de 2016 GUALTOSAL, S.L
EXPOSA
Marina Martorell Ortoll actuant com apoderada, en nom i representació de l’entitat mercantil
“GUALTOSAL SL” realitza les següents consideracions: Com a propietària de l’antiga industria de “Can
Cairot” situada al terme de Piera i enfront de l’àmbit del PP, entenem que es milloraria l’accés als dos
sectors (a “Can Cairot” també s’ha de redactar un PP) desplaçant lleugerament la rotonda prevista en
la direcció Martorell, així es suavitzarien els girs d’entrada i sortida.
RESOL·LUCIÓ
L’al·legació presentada, fóra de termini, es desestima; la rotonda prevista ha estat acordada amb la
direcció general de carreters i validada per aquest organisme. La rotonda es disposa en la cota
d’explanació original del camí del turó del Cairot, per generar el menor moviment de terres possible.
S’informa a la al·legant que es tramitarà el projecte de la rotonda, amb la seva corresponent exposició
pública.
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1.5 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES EN LA RESOLUCIÓ SOBRE LA
MEMÒRIA AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CAN BONASTRE
DE 4 D’ABRIL DE 2016
EXPOSA
Atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla parcial urbanístic del sector industrial de Can
Bonastre, al terme municipal de Masquefa, condicionada a la incorporació de les prescripcions
següents:
1.

Atenent que la documentació tramesa no justifica la impossibilitat i/o inconveniència de donar
compliment al requeriment d’ajustar la vialitat proposada al camí existent, es reitera el seu
compliment tenint en compte l’impacte potencial de l’alternativa escollida sobre el turó del
Cairot, considerat element rellevant d’interès natural i paisatgístic per l’informe de sostenibilitat
ambiental, i per tal de minimitzar els moviments de terres i la pèrdua de permeabilitat i
estabilitat de sòl associada.
En el cas que s’incorpori una justificació convenient, caldrà que la proposta garanteixi una
restauració i millora de la vegetació associada al turó esmentat adequada a l’impacte derivat
de la implantació del vial.
En relació amb l’anterior, en la regulació de la clau 4a Parcs urbans amb la qual es qualifica
aquest àmbit, caldrà concretar les actuacions que es portaran a terme per tal de valoritzar i
recuperar aquest espai d’interès. En aquest sentit, es recomana mantenir un mosaic
agroforestal, preservant les vinyes i conreus associats i restaurant la zona forestal amb la
plantació d’espècies arbòries de caràcter autòcton.

2.

Caldrà condicionar la implantació del vial a la restauració natural del turó amb
independència de la futura tramitació del Pla especial previst en l’article 26 de la normativa,
per tal d’acotar en el temps els impactes derivats. Així mateix, caldrà garantir que el
mencionat Pla especial ubiqui l’equipament en els terrenys planers adjacents al turó per
preservar la seva morfologia.

3.

Caldrà assegurar normativament que els espais lliures d’edificació adjacents al sistema
d’espais lliures presenten un tractament permeable i tou, prioritzant el seu enjardinament, amb
independència de l’ús que allotgin.

4.

Caldrà concretar la periodicitat i contingut dels informes de seguiment atenent les
consideracions exposades en l’apartat 7.4 Seguiment ambiental de l’informe proposta que
s’adjunta.
a) La memòria ambiental vincula, en primera instància, el seguiment ambiental del Pl al
mateix procediment d’avaluació i al pronunciament de l’òrgan ambiental sobre la
idoneïtat del mateix, el contingut del qual haurà de ser tingut en compte per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
b) En segon terme, estableix que els posteriors plans o projectes derivats del Pla hauran de
seguir les determinacions del mateix en concordança amb la documentació ambiental
del Pla i dels informes emesos. En aquest sentit, caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina
Territorial sobre el Pla especial urbanístic previst en l’article 25 de les normes urbanístiques.
c) Finalment, es proposa estudiar els indicadors definits en el document de referencia per tal
de completar la supervisió del Pla.

aprovació provisional
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d) Atenent l’anterior, es constata que la memòria ambiental no ha definit adequadament el
contingut dels informes de seguiment ni la seva periodicitat, tal i com estableix l’article 24
de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
e) En conseqüència, caldrà que la memòria ambiental especifiqui el contingut dels informes
de seguiment, en els quals caldrà tenir en compte la qualitat del turó del Cairot, a banda
del càlcul dels indicadors definits. En aquest sentit, es requereix que en l’informe de
seguiment es verifiqui el compliment dels criteris d’integració paisatgística i reducció de
l’impacte ambiental definits en l’apartat 2.4.6 de la memòria d’ordenació.
f)

Pel que fa la periodicitat, caldrà fixar-la tenint en compte el desenvolupament i execució
del mateix Pla parcial urbanístic, seguint el Pla d’etapes marcat en l’apartat 4.3 relatiu a la
Gestió del Pla parcial i el seu pla d’etapes.

RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe:
1.

S’incorpora a la regulació normativa de la clau 4a les actuacions que es portaran a terme per
tal de valoritzar i recuperar el turó del Cairot. Pel que fa a la justificació de la impossibilitat i/o
inconveniència de donar compliment al requeriment d’ajustar la vialitat proposada al camí
existent, s’adjunta a continuació informació complementària a la justificació previa.

2.

S’incorpora a la regulació normativa del sistema viari que es condiciona la implantació del vial
a la restauració natural del turó amb independència de la futura tramitació del PE previst a
l’article 26. Pel que fa aquest article 26, s’incorpora la necessitat de garantir que l’equipament
s’ubiqui en els terrenys planers adjacents al Turó del Cairot per preservar-ne la seva morfologia.

3.

S’incorpora a la regulació normativa de la zona industrial, clau 22, la necessitat d’assegurar
que els espais lliures d’edificació adjacents al sistema d’espais lliures presenteran un
tractament permeable i tou, prioritzant el seu enjardinament, amb independència de l’ús que
allotgin.

4.

S’incorporen les prescripcions i justificacions a la Memòria Ambiental

1) Atenent que la documentació tramesa no justifica la impossibilitat i/o inconveniència de
donar compliment al requeriment d’ajustar la vialitat proposada al camí existent, es reitera el
seu compliment tenint en compte l’impacte potencial de l’alternativa escollida sobre el turó
del Cairot, considerat element rellevant d’interès natural i paisatgístic per l’informe de
sostenibilitat ambiental, i per tal de minimitzar els moviments de terres i la pèrdua de
permeabilitat i estabilitat del sòl associada.
En el present apartat es justificarà la minimització dels moviments de terres i la pèrdua de
permeabilitat i estabilitat de sòl associada degut a la construcció del nou carrer d’accés al
sector de “Can Bonastre”.
Els resultats obtinguts es compararan respecte la solució adoptada en el planejament inicial
on el vial era completament recte de 401,37 metres de longitud i que afectava notablement
al turó del Cairot (figura 1).
Per arribar a la solució definitiva, i la que es pretén aprovar, es va realitzar un escenari
entremig (figura 2) on el traçat del nou carrer d’accés al sector s’adaptava tant en alçat
com en planta al tram inicial del camí existent. Aquest fet implicava una disminució
significativa del moviment de terres en el costat del turó.
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Tot i així, finalment s’ha optat per executar una solució a cavall de les dos anteriors (figura 3)
que tot i no adaptar-se en la seva totalitat al camí existent ha resultat ser la solució que
permet minimitzar tant el moviment de terres com l’afectació de les àrees permeables del
turó del Cairot.

Figura 5.- Solució inicial (proposta 1).

Figura 2.- Solució intermitja (proposta 2).

Figura 3.- Solució final (proposta 3).



Anàlisi del moviment de terres

En el present apartat es realitza primerament un estudi del moviment de terres generat per la
construcció del carrer d’accés i posteriorment un estudi del moviment de terres generat per
l’execució de la plataforma de la parcel·la industrial.
A la taula número 1 “Volum de terres generades per la construcció del vial d’accés” es pot
observar la volumetria de la terra vegetal, les terres excavades i les terres terraplenades
referents a la construcció del nou carrer d’accés al sector.
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Taula 6.‐ Volum de terres generades per la construcció del vial d’accés.

Vterra vegetal

Vdesmunt

Vterraplè

(m3)

(m3)

(m3)

Vmoviment de
terres (m3)

1a proposta

3.807,27

39.435,80

1.653,85

44.896,92

2a proposta

2.614,15

14.567,77

2.678,02

19.859,94

3a proposta

2.278,33

13.717,32

1.581,09

17.576,74

A la taula anterior s’observa una clara disminució del moviment de terres entre la solució
inicial (1ª proposta) i la solució definitiva (3ª proposta), concretament una disminució del
65,2% del volum de terres excavades respecte a la solució inicial. Aquesta disminució porta
implícit una reducció notable de la zona afectada del turó del Cairot tal i com es visualitza
en les figures 1-3.
De la taula anterior és important destacar que en el cas d’adaptar-se al camí existent (2ª
proposta), el volum de les obres de terraplenat es veuria augmentat en un 69,4% respecte a
la solució adoptada definitivament (3ª proposta).
En conclusió, la nova solució adoptada (3ª proposta) disminueix el moviment de terres
generat per la construcció del nou vial d’accés en un 60,8% respecte la solució inicial (1ª
proposta) i en un 11,5% respecte la solució intermitja (2ª proposta: adaptació del tram inicial
al camí existent). D’aquesta manera es pot afirmar que la solució adoptada minimitza el
moviment de terres referent a la construcció del nou carrer d’accés.
Un cop comparat el volum de moviment de terres generat per la construcció del nou vial
d’accés al sector industrial de Can Bonastre es passa a calcular el volum de terres generat
per l’execució de la plataforma de la nau industrial. Aquests valors es poden observar a la
taula número 2 “Volum de terres generades per l’execució de la plataforma de la parcel·la
industrial”.
Taula 7.‐ Volum de terres generades per l’execució de la plataforma de la parcel∙la industrial.
Vdesmunt (m3)

Vterraplè (m3)

Vmoviment de terres (m3)

1a proposta

280.837,56

281.617,23

562.454,79

3a proposta

260.684,12

233.819,47

494.503,59

En aquest cas, també es pot comprovar que la nova solució adoptada permet reduir
significativament la totalitat del moviment de terres generat del sector, concretament es
disminueix en un 12,1%. Aquesta reducció es tradueix en una reducció del 7,2% del volum de
les excavacions i en una reducció del 16,9% del volum de terraplenat.


Anàlisi de la pèrdua de permeabilitat i estabilitat de sòl associada

Un cop analitzat el moviment de terres generat per l’execució del nou vial del sector s’ha
pogut estudiar la pèrdua de permeabilitat generada degut a l’execució dels talussos
artificials del nou vial d’accés al sector.
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Per l’obtenció d’un anàlisi i una quantificació més detallada s’ha dividit l’estudi en dos parts
les quals es poden observar en la taula número 3 “Superfície dels talussos generats degut a
l’execució del nou vial m2”. El primer d’ells correspon a la superfície ocupada pels talussos
generats al costat del turó del Cairot mentre que el segon correspon a la superfície dels
talussos generats al costat del vial que limita amb la parcel·la industrial.

Taula 8.‐ Superfícies dels talussos generats degut a l’execució del nou vial (m2)

Part inferior vial
2

Part superior vial
2

Total superfície

límit parcel∙la (m )

Turó del Cairot (m )

talussos (m2)

1a proposta

822,41

3.694,47

4.516,88

2a proposta

993,05

1.364,40

2.357,44

3a proposta

735,52

1.047,94

1.783,46

A la taula anterior es pot observar que la superfície afectada pels talussos generats durant
les obres d’execució del nou vial d’accés ha disminuït respecte la solució inicial. Aquesta
disminució es deu principalment a la reducció de la superfície afectada en el costat del turó
del Cairot deguda a l’adaptació del traçat del nou vial al camí existent.
La superfície de desmunt del costat del turó del Cairot s’ha disminuït en un 71,6% mentre que
la superfície de talussos generats al costat del límit de la parcel·la industrial s’ha reduït un
10,6% respecte a la proposta inicial. Aquests valors suposen un guany d’àrea permeable del
60,5% respecte a la proposta inicial.
A més, tenint en compte l’estudi geològic-geotècnic realitzat per una correcta redacció del
projecte d’urbanització del sector, s’arriba a la conclusió que els talussos adoptats per
l’execució del nou vial d’accés al sector seran estables.
En conclusió, ajustar-se al camí existent (2ª proposta) genera una menor afectació al turó del
Cairot en quant a la superfície afectada. Tot i així, s’ha pogut demostrar que ajustar-se al
camí existent suposa un augment de les alçades dels talussos resultants al costat del turó del
Cairot de manera que s’augmenta el volum d’excavació.
2) Caldrà que la proposta garanteixi una restauració i millora de la vegetació associada al
turó del Cairot adequada a l’impacte derivat de la implantació del vial.
El turó del Cairot amb una alçada de 301 metres sobre el nivell del mar es troba ubicat en el
sector nord-est de l’àmbit del Pla Parcial. Tenint en compte que l’espai restant del sector és
ocupat per camps agrícoles, no és d’estranyar que el turó del Cairot es converteixi en l’espai
natural amb major interès dins del sector malgrat que no destaqui per la qualitat dels seus
hàbitats.
Actualment el turó presenta una vegetació típica de la zona mediterrània i, formada
bàsicament per varis exemplars d’alzina barrejats amb la pineda de pi blanc (Pinus
halepensis). A més, també s’hi pot trobar altres espècies com per exemple el llentiscle
(Pistacia lentiscus), el galzeran (Ruscus aculeatus), o el matabou (Bupleurum fructicosum).
Degut a què la nova proposta de vialitat dins l’àmbit afecta la vessant sud de l’esmentat
turó resulta del tot imprescindible haver de prendre una sèrie de mesures de restauració i
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millora de la vegetació associada a la part afectada per tal de minimitzar l’impacte de la
traça del nou carrer.
Així doncs, és essencial tenir en compte les següents estratègies d’integració:
1) La revegetació es durà a terme amb espècies autòctones que s’adaptin a l’entorn i
a les condicions del medi tot reduint l’impacte ambiental i paisatgístic. D’aquesta
manera les espècies escollides hauran de ser:
a. Espècies de fàcil implantació.
b. Espècies de desenvolupament no massa lent.
c. Espècies de baix manteniment i requeriment hídric.
d. Espècies semblants en composició i morfologia a les formacions vegetals
existents a l’entorn immediat, evitant sembres i plantacions amb espècies que
suposin una alteració brusca del cromatisme.
e. Espècies perennifòlies per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en totes
les estacions de l’any.
2) Des del punt de vista de la millora de l’estabilitat i per minorar els problemes de
degradació del front del talús degut a la implantació del nou carrer, es realitzaran
bancals que no superin els 5,0metres d’alçada. Els bancals tindran una amplada de
1,50 metres i s’aprofitaran per la plantació d’espècies arbòries.
3) Els talussos disposaran d’un recobriment vegetal per tal de minimitzar esllavissades i
l’erosió del sòl.
En base a la informació anterior es planteja adoptar la següent solució en els talussos del
vessant sud del turó del Cairot afectats per la traça del nou vial d’accés al nou sector
industrial “Can Bonastre” de Masquefa (figura 4):

1) Plantació d’alzines (Quercus ilex) cada 20,0 metres dins la cuneta de formigó de peu
de talús del costat del turó del Cairot.

2) Plantació d’alzines (Quercus ilex) cada 6,0 metres a la banqueta d’1,50m d’amplada
situades en els talussos resultants de l’excavació del turó per enquibir el nou carrer de
la urbanització. En concret es plantaran dins una cuneta de terres que es construirà a
la part més interior de la banqueta, de mides: 0,60m (amplada superior), 0,50m
(amplada inferior) i 0,25m (calat).
3) Plantació d’heures (Hedera hèlix) al llarg de la banqueta lateral de la cuneta de
formigó de peu de talús del costat del turó. Es plantaran cada 100cm i tindran com a
objectiu revegetar els talussos resultants de les obres d’urbanització del nou carrer.
S’ha optat per aquesta espècie ja que les lianes de lligabosc i l’arítjol són trepadores
poc vigoroses en talussos de terra quant no tenen opció de cargolar-se amb altres
arbres.
4) Plantació d’heures (“Hedera hèlix”) cada 100 cm al llarg de les banquetes d’1,50
metres d’amplada situades en els talussos resultants de l’excavació del turó per
enquibir el nou carrer del sector industrial. En aquesta banqueta s’hi realitzarà una
16

doble plantació: dins la cuneta de terres per ajudar a revegetar el talús superior i en
l’extrem de la banqueta per revegetar el talús inferior.

Figura 4.- Planta de revegetació de talussos.

En conclusió, amb els criteris descrits anteriorment es donarà compliment a un dels principals
objectius del Pla Parcial del sector industrial de Can Bonastre al terme municipal de
Masquefa, “Garantir la màxima preservació possible dels terrenys naturals del turó del Cairot”
tot minimitzant els impactes ambientals i paisatgístics i millorant la vegetació existent.
3) En la regulació de la clau 4a Parc urbans amb la qual es qualifica aquest àmbit, caldrà
concretar les actuacions que es portaran a terme per tal de valoritzar i recuperar aquest
espai d’interès. En aquest sentit, es recomana mantenir un mosaic agroforestal,
preservant les vinyes i conreus associats i restaurant la zona forestal amb la plantació
d’espècies arbòries de caràcter autòcton.
En la figura 5 s’observa la zona d’afectació del turó del Cairot pel pas del nou carrer
d’accés al sector industrial. Tal i com s’ha esmentat en l’apartat anterior els talussos resultants
es revegetaran amb espècies autòctones per tal de minimitzar l’impacte ambiental i
paisatgístic de la zona afectada.
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Figura 5.- Zones a preservar i reforestar del turó del Cairot.

Ara bé, durant les obres d’urbanització del sector es duran a terme una sèrie de tasques de
reforestació per tal que els impactes en el turó del Cairot es minimitzin per tal de millorar
l’estat actual.
Actualment el turó del Cairot es veu travessat per un camí (figura 6) que arriba fins al cim
amb l’objectiu de donar accés al dipòsit d’aigua situat en aquest punt. Durant les obres
d’urbanització del sector es realitzaran tasques d’esbrossada i millora del camí per tal de
mantenir en condicions adequades l’accés a l’esmentat dipòsit.

Figura 6.- Camí d’accés al dipòsit d’aigua a desbrossar.

A la figura 6 s’observa que la part afectada pel nou traçat del carrer d’accés afecta
bàsicament la vessant sud del turó del Cairot. Concretament afecta una zona on hi
predominen matollars.
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Durant les obres d’urbanització es condicionaran les zones de matollars de manera que es
realitzaran tasques de neteja, millora i reforestació de les masses forestals utilitzant espècies
autòctones i adaptades al clima Mediterrani com per exemple:
a) Espècies arbòries:
-

Pi blanc (“Pinus halepensis”).
Alzina (“Quercus ilex”).

b) Espècies arbustives:
-

Garric (“Quercus coccifera”).
Fals aladern (“Phllyrea latifolia”).
Aladern (“Rhamnus alaternus”).
Marfull (“Viburnum tinus”).
Arboç (“Arbutus unedo”)
Llentiscle (“Pistacea lentiscus”).

c) Espècies herbàcies:
-

Llistó (“Brachypodium retusum”).

-

Lligabosc (“Lonicera implexa”).

-

Arítjol (“Smilax aspera”).

-

Violeta de bosc (“Viola alba”).

-

Galzeran (“Ruscus aculeatus”).

Finalment, també cal fer referència que al costat est del turó del Cairot es preservaran els
camps de conreus de vinya i arbres fruiters per tal de mantenir el mosaic agroforestal actual
(figura 7).

Figura 7.- Vinya i camps fruiters existents al costat de la carretera BV-2241

Amb l’establert en el present apartat es conclou que l’obertura del nou carrer d’accés al
sector industrial de Can Bonastre millorarà l’aspecte actual del Turó del Cairot minimitzant en
tot moment l’impacte ambiental i paisatgístic que pugui suposar l’obertura del nou carrer
d’accés al sector industrial.
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1.6 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTIGUDES EN LA RESOLUCIÓ DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 8 DE MARÇ DE 2016
EXPOSA
Emetre informe sobre el Pla parcial urbanístic sector industrial de can Bonastre, de Masquefa, a l’efecte
de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació
provisional previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i
90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les observacions següents per tal que puguin ésser
considerades en l’acord d’aprovació subsegüent:
1.

Cal, a la banda sud de l’àmbit, ampliar la zona verda proposada per tal de garantir una major
separació de la nau respecte la urbanització del Maset, amb l’objecte de minimitzar l’impacte
que aquesta pot suposar en aquest nucli atesa la seva proximitat, i millorar la seva integració i
la transició entre els usos residencials preexistents i els nous usos industrials que es proposen.

2.

Cal establir normativament per la qualificació 22 on es proposa implantar la nau, que la
parcel·la serà única i indivisible i per a una única activitat, eliminant els paràmetres de
superfície mínima de parcel·la i de front mínim de parcel·la proposats.

3.

Cal aportar un plànol on s’haurà d’assenyalar els sòls amb pendents superiors al 20%, i garantir i
justificar que l’estàndard mínim del 15% dels terrenys que es destinen a espais lliures i
equipaments s’emplacen en terrenys amb pendent inferior al 20%, d’acord amb el que
determina l’article 7.1.b del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de juliol.

4.

Cal qualificar com a serveis tècnics, als plànols d’ordenació, els terrenys que, d’acord amb la
memòria del document, es preveuen per a la construcció d’una depuradora i altres serveis
necessaris.

5.

Pel que fa a la rotonda plantejada sobre la BV-2241 i proposada com a càrrega externa, es
recorda que el planejament urbanístic de Piera haurà de contemplar també la previsió
d’aquesta infraestructura, tenint en compte que part dels terrenys es troben situats dins del seu
terme municipal.

6.

Cal incorporar al document tots els aspectes que fan referència a la normativa urbanística i a
la documentació presentada i que s’especifiquen a la part valorativa d’aquest acord.

a) En relació amb els talussos resultants de l’adaptació topogràfica a l’interior de la parcel·la, s’ha
establert normativament que s’hauran de sistematitzar amb vegetació, que hauran de tenir
una proporció de 2/3 (vertical/horitzontal) i que no es podrán construir murs de contenció
d’alçada superior a 3,5m. En aquest sentit, els talussos dibuixats a les seccions indicatives no
s’ajusten a alguns d’aquests paràmetres, especialment al de la proporció dels talussos, per bé
que es considera que en alguns casos segurament són necessaris per a possibilitar la
implantació de la nau, per la qual cosa caldrà resoldre aquesta incongruència en la
normativa urbanística.
b) En relació a zona verda que es proposa qualificar amb la clau 4.b, jardins urbans, caldrà
garantir normativament la pròpia proposta del document de que s’habilitarà un recorregut a
nivell de vianants i de bicicletes que pugui connectar la urbanització del Maset amb el camí
existent que porta fins el Camí Vell de Can Bonastre al Maset i també a la peça d’equipament
dins el sector.
c) Així mateix, cal esmenar l’errada material detectada en la normativa on es fa referència a que
el Pla incorpora dins el sistema viari sòl qualificats amb la clau 1.c, xarxa viària secundària, i 1.e,
caminis de tractament especial, quan en realitat no hi ha sòl qualificat amb clau 1.e als plànols
d’ordenació.
d) Pel que fa a la zona industrial, que s’emplaça al sud del vial que divideix el sector, en la
memòria de l’ordenació del document es determinen diversos criteris d’integració i reducció
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de l’impacte paisatgístic de les futures edificacions. En aquest sentit caldrà incorporar-les dins
el cos normatiu per tal de garantir el seu compliment, incloent la pròpia proposta establerta en
la memòria sobre la necessitat de presentar un estudi d’impacte i d’integració paisatgística
que justifiqui el compliment dels paràmetres establerts en el Pla, com a requisit per l’obtenció
de la llicència d’obres.
e) D’altra banda, caldria fer constar expressament en la normativa urbanística el deure de cessió
del sol corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, que en aquest cas es recorda que, al
tractar-se d’una parcel·la única i indivisible, es podrá substituir pel seu equivalent econòmic.
f)

En relació als usos establerts en l’article 27.5, s’han determinat com usos principals l’industrial, el
logístic, i els establerts en el Pla vigent en l’article 242, que comporta establir també com a
principals els usos de magatzem, el comercial, el sanitari i l’esportiu. Així mateix com a usos
compatibles s’han previst les oficines vinculades a l’activitat industrial, l’educatiu de formació
professional i l’habitatge vinculat a l’activitat per a la seva guàrdia i custodia i s’ha determinat
que els usos compatibles només podran ocupar el 10% del total del sostre i d’ocupar més sostre
amb usos compatibles caldrà redactar un Pla de millora urbana.
En aquest sentit, caldria definir com a ús principal l’ús industrial i el logístic, i diferenciar
clarament els usos compatibles dels usos complementaris vinculats a l’activitat. Així mateix,
caldria suprimir la previsió de redactar un Pla de millora urbana en cas que es vulgui ocupar
amb usos compatibles un sostre superior al 10%, tot recomanant l’eliminació d’aquest
percentatge, o en cas que es vulgui fixar, preveure un percentatge més alt.

g) En relació l’estudi de viabilitat, cal indicar que els valors de repercussió del sòl urbanitzat i de la
càrrega urbanística semblen, a priori, excessivament baixos en comparació amb altres
planejaments similars tramitats. En relació al cost de les obres d’urbanització, aquestes hauran
d’incloure també el cost d’urbanització dels sistemes d’espais lliures. Per aquest motiu, caldrà
revisar i, si s’escau, esmenar aquests valors obtinguts.
A banda de l’anterior, s’ha detectat un error material. El valor de repercussió de sòl urbanitzat
determinat en 39 €/m²sòl, en realitat s’ha obtingut en €/m²sostre, i per tal d’obtenir el valor de
l’aprofitament urbanístic del sector, escau multiplicar aquest valor pel sostre industrial del
sector i no per la totalitat del sòl del sector. Caldrà revisar aquest punt i, en conseqüència, el
valor indicat també a la justificació de l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques
que fa referència al valor de l’aprofitament urbanístic corresponent al 10% de cessió.
RESPOSTA
A continuació es detallen les mesures adoptades per donar compliment a les consideracions de
l’informe:
1.

A la banda sud de l’àmbit, s’amplia la zona verda el màxim possible per encavir la nau i les
franges de maniobra.

2.

S’ajusta la regulació normativa de la clau 22 d’acord amb les prescripcons de l’informe

3.

S’incorpora el plànol 0.06 justificació espais lliures, on s’assenyalen els sòls amb pendents
superiors al 20%

4.

Es qualifica com a serveis tècnics, als plànols d’ordenació, els terrenys que, d’acord amb la
memòria del document, es preveuen per a la construcció d’una depuradora i altres serveis
necessaris.

5.

El planejament urbanístic de Piera contemplarà en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal la
previsió de la rotonda plantejada sobre la BV-2241 i proposada com a càrrega externa,
d’acord amb conveni signat entre els dos alcaldes dels municipis afectats.

6.

S’incorpora al document tots els aspectes que fan referència a la normativa urbanística i a la
documentació presentada.
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a) Es modifica la incongruència entre normativa i plànols pel que fa als talusos, establint en la
normativa que aquests no seran en cap cas superiors a 60º
b) S’incorpora la prescripció en la regulació de la zona 4a (article 24)
c) S’esmena l’errada material detectada en la normativa pel que fa a la subclau 1.e
d) S’incorpora l’article 30. Criteris d’integració paisatgística i a la r necessitategulació de la clau 22
la necessitat de presentar un estudi d’impacte i d’integració paisatgística que justifiqui el
compliment dels paràmetres establerts en el Pla, com a requisit per l’obtenció de la llicència
d’obres.
e) S’incorpora la prescripció del redactat a l’article 11 de la normativa
f)

Es defineix com a us principal l’industrial i el logístic, i es diferencien clarament els usos
compatibles dels usos complementaris vinculats a l’activitat. Es suprimeix la previsió de
redactar un Pla de millora urbana en cas que es vulgui ocupar amb usos compatibles un sostre
superior al 10%.

h) L’estudi de viabilitat es revisa en el sentit de l’informe
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MEMÒRIA INFORMATIVA

2.1 MARC TERRITORIAL
El terme municipal de Masquefa és a l’extrem sud-oriental de la comarca de l’Anoia. Limita pel costat
de l’Anoia amb els termes de Piera (oest) i els Hostalets de Pierola (nord i nord-est), i amb els de Sant
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, a l’est) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, al sud i est). El territori del
terme municipal engloba 17,1 km² i té una població de 8.367 habitants, segons dades subministrades
per l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2011, amb una densitat de població de 487, 1 hab/km².
L’àmbit del Pla Parcial es situa a l’oest del terme, al límit amb Piera.

Imatge 1. Font: Institut cartogràfic de Catalunya

2.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA
2.2.1

Situació i àmbit del sector

L’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre, es situa a l’oest del municipi, al límit del terme municipal amb
Piera; l’àmbit limita pel nord i l’est amb la zona agrícola prèvia al camí vell del Can Bonastre al Maset,
pel sud-est amb la urbanització del Maset, pel sud amb camps de conreu, ajustant el límit al curs
d’aigua del torrent de la font del Maset, tot i que no està afectat per la delimitació de zones
inundables per l’avinguda de períodes de retorn. Per l’oest limita amb la carretera BV-2241 que enllaça
amb la B-224 amb Sant Sadurní d’Anoia. La superfície total de l’àmbit és de 174.771 m².
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Imatge 2. Font: Institut cartogràfic de Catalunya

2.2.2

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 present Pla Parcial urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can
Bonastre.
Recentment s’han iniciat els treballs de redacció del nou Planejament d’Ordenació Urbanístic
Municipal.
2.2.3

Planejament territorial i sectorial. Planejament d’àmbit superior

Són dues les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de Masquefa.
Aquestes figures són les següents:


Plans territorials generals
o
4

Pla territorial general de Catalunya (PTGC)
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Plans territorials parcials
o

Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC)

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a la planificació
a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social.
Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans Sectorials i els
Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea de Masquefa és el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008,
s’estructura en base a tres eixos diferenciats; el sistema d’assentaments urbans, el sistema d’espais
lliures i el sistema de les infraestructures de comunicació. El Pla avarca un territori extens, establint
criteris i objectius per àmbits funcionals. En el cas del municipi de Masquefa, s’inclou dins l’àmbit del
sistema urbà dels Hostalets de Pierola – Piera – Masquefa.
Els dos municipis de referència de l’àmbit en estratègies de major creixement i potenciació dels nuclis,
es concentren al municipi de Piera i al mateix Masquefa, amb una estratègia de creixement moderat.
Masquefa té doncs una importància relativa en relació al seu entorn; pel que fa a les rodalies més
immediates suposa un lloc de referència però la seva polaritat és compartida, i més enllà del
subsistema no representa un node de destacada importància.
De tos els criteris i objectius que es determinen al PTPCC, les que el present PPU haurà de tindre en
compte són les següents:
-

Potenciar la centralitat territorial i econòmica i l’accessibilitat d’aquestes comarques, que tenen
una posició estratègica en els eixos sud-nord i est-oest de Catalunya.

-

Ordenar el creixement econòmic i demogràfic que es pugui produir els propers vint anys i que
pot incrementar de manera destacada el pes d’aquesta àrea sobre el conjunt de Catalunya.

-

Preservar el sistema d’espais oberts i el paisatge tot connectant i integrant els espais lliures
d’urbanització.

-

Creació d’equipaments col·lectius i d’espais públics de relació dins les urbanitzacions i entre elles
i els nuclis històrics.

-

Programació de sòl destinat a polígons industrials o parcs d’activitat econòmica d’abast i gestió
supramunicipals, amb la finalitat de reduir la desproporció entre els llocs de treball oferts i la
població ocupada resident, que continuaria augmentant, i disminuir en conseqüència la
mobilitat obligada per motius laborals.

-

Integració d’aquestes intervencions en el sistema dels espais oberts de l’àmbit, amb especial
consideració dels sòls de valor agrícola que ara n’ocupen la part més planera. En aquesta línia,
cal apuntar que l’àmbit del Pla Parcial limita al sud amb sòl d’interès agrari i/o paisatgístic;
caldrà aplicar les mesures d’integració necessàries en aquest límit amb el sòl no urbanitzable. La
resta de límits del sector, limiten amb terrenys amb protecció preventiva.

aprovació provisional
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Imatge 3: Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia
Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals
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2.2.4

Les determinacions del PGOU a l’àmbit del sector Can Bonastre

El present Pla Parcial urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can
Bonastre. La normativa urbanística de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a la zona de
Can Bonastre, fixa el següent quadre de superfícies
clau
ÀMBIT
SISTEMES (públics)
Xarxa viària secundària

1.c

Camins de tractament especial

1.e

Serveis tecnics

3

Zones verdes

19-4

Parcs públics

4.a

Jardins urbans locals

4.b

Verd públic de protecció

4.c

Equipament

5

Equipaments i Parcs Públics (*) 4a/5
ZONES
Desenvolupament Industrial

22

SUPERFÍCIE
174.771,00 m²s

100,00%

64.333,00 m²s

36,81%

12.042,00 m²s

6,89%

0,00 m²s

0,00%

33.688,00 m²s

19,28%

7.487,00 m²s

4,28%

11.116,00 m²s

6,36%

0,00 m²s

0,00%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

Imatge 4. Font: Equip redactor. Plànol d’informació

El document de la modificació, estableix la clau 17 (zona de desenvolupament industrial) de manera
indicativa; es preveu una nova definició de la normativa a través de la redacció del Pla parcial.
aprovació provisional
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2.2.5

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 Piera 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 en la majoria una pendent mitjana moderada en direcció nordoest, sud-est. Tot i que dins l’àmbit trobem també el turó del Cairot, amb alguns àmbits amb pendent
superior al 20%. L’ordenació del Pla Parcial, evita l’afectació a aquests terrenys, preservant-los degut al
seu valor natural i paisatgístic.

Imatge 5. Font: Equip redactor. Plànol d’informació

2.2.6

Situació respecte de les infraestructures i serveis

L'àmbit es situa proper a la urbanització de “El Maset” i del municipi de Piera, de manera que és de
fàcil accés, ja sigui per la zona urbanitzada de “El Maset”, des del carrer València, o per la carretera
BV-2241.
El desenvolupament del pla Parcial haurà de preveure l’enllaç amb la carretera BV-2441, caldrà
executar una rotonda que faciliti l’accés al nou creixement industrial.
La posició d’aquesta rotonda, compartida amb el municipi de Piera, s’ha acordat entre els
ajuntaments de Masquefa i Piera, per poder abastir la totalitat de creixements industrials previstos de
manera equilibrada.
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Actualment Piera està redactant la revisió del Planejament General, el POUM es troba aprovat
inicialment, i preveu en aquest punt tres sectors urbanitzables delimitats d’ús industrial. Així, els accessos
des de la carretera BV-2441 es proposen d’acord amb la imatge adjunta.

Imatge 6. Font: Equip redactor i aprovació inicial POUM Piera.

Pel que fa la xarxa de serveis, el sector té un dipòsit d’aigua per donar subministrament. Les aigües
residuals es recolliran al nord, amb la previsió d’una depuradora que conduirà les aigües al torrent de
la fontsanta; les pluvials es conduiran en tub paral·lel a les residuals cap al torrent de la fontsanta, al
nord-est de l’àmbit, canalitzant sota el camí existent. La mitja tensió es farà arribar al sector des de la
urbanització del Maset.
2.2.7

Estructura de la propietat

L’àmbit està format per tres propietats cadastrals diferenciades, però les tres, del mateix propietari. La
propietat és CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO SA amb direcció postal al c/Messina 2 de Saragossa i amb
direcció postal a efectes de notificació al c/Viladomat 317 entresol de Barcelona.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT (PER FINCA)

Id.
FINCA

PROPIETARI

DADES CADASTRALS

SUPERFICIE
TOPOGRÀFICA (inclosa a
l'àmbit)

Ref

Superfície

m²s

%

100.000,00 m²s

100.219,13 m²s

57,34%

Direcció postal

Estat de l'edificació

c/ Messina 2, Zaragoza

parcel·la

1

CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA

Finca 488 de Masquefa

2

CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA

Finca 3522 de Masquefa

7.528,00 m²s

7.528,00 m²s

4,31%

c/ Messina 2, Zaragoza

parcel·la

3

CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA

Finca 7043 de Masquefa

67.023,87 m²s

67.023,87 m²s

38,35%

c/ Messina 2, Zaragoza

parcel·la

aprovació provisional
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Imatge 7. Font: Equip redactor. Plànol d’informació

2.3 ANÀLISI I DIAGNOSI DEL SECTOR CAN BONASTRE
El sector de can Bonastre és l’únic sector industrial programat al planejament vigent pendent de
desenvolupar; són per tant a dia d’avui, els únics terrenys on poder implantar nous usos industrials.
Tenint en compte que hi ha un operador interessat en poder implantar una nau logística al Terme
Municipal de Masquefa, es considera oportú tirar endavant la redacció del present Pla Parcial.
A més, cal mencionar que l’àmbit del PPU llinda a l’altra banda de la BV-2441 amb el polígon industrial
“Fibrotubo Bonna S.A.” al terme municipal de Piera i que en el document en tràmit de revisió de Pla
General d’aquest municipi, es preveu també creixement industrial en aquest àmbit. D’aquesta
manera, es podria arribar a consolidar un pol industrial compartit entre Piera i Masquefa, tal i com
apunta el PTPCC.
Els usos del sòl predominants en l’àmbit són agrícoles en la major part de la superfície, dedicats
bàsicament a conreus de cereal, tot i que a l’extrem nord-occidental del sector s’estenen algunes
fileres d’oliveres amb dues parcel·les de vinya. En el turó del Cairot predominen els usos forestals,
principalment matollar i alguna àrea de conreu abandonada. A tocar del cim també s’ubica un petit
dipòsit d’aigües. L’àmbit d’estudi confronta al seu límit sud amb el torrent de la font del Maset, tot i
que no està afectat per la delimitació de zones inundables per l’avinguda de períodes de retorn.
Amb els ímputs ambientals de l’àmbit, el PPU haurà de garantir una ordenació urbanística eficient,
adaptada a les característiques ambientals del sector i del seu entorn. A fi i efecte de minimitzar els
moviments de terres i els processos d’erosió del sòl, el PPU promourà la màxima adaptació a la
morfologia natural del terrenys, així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar.
S’ordenaran adequadament les vores, per promoure una relació integrada amb el sòl no urbanitzable,
delimitant una franja d’espais lliures com element de contenció i d’acabat de la urbanització
10
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2.4 MARC LEGAL URBANÍSTIC
El present pla parcial urbanístic del sector Can Bonastre 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 juny, por el que se aprova el Texto Refundido de la Ley del
Suelo (Publicat al BOE de 26 de juny de 2008).



Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprova el Reglamento de valoraciones de
la Ley del Suelo.



Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres



Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres



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



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.



Modificació puntual del PGOU de Masquefa aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC. 37523 amb data
15 de maig de 2008

aprovació provisional
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3.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
El present Pla Parcial urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can
Bonastre.

3.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL
URBANÍSTIC DEL SECTOR CAN BONASTRE
La modificació del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i
publicada al DOGC. 37523 amb data 15 de maig de 2008, estableix l’àmbit de Can Bonastre com a sòl
urbanitzable delimitat amb ús industrial.
La conveniència i oportunitat del desenvolupament del present pla parcial urbanístic es justifica en la
concurrència de l'interès públic i privat, per poder implantar al municipi de Masquefa sòls industrials de
parcel·la gran. D’acord amb el planejament vigent del municipi, el sector de Can Bonastre són els
únics terrenys industrials pendents de desenvolupament que permetrien la implantació d’aquest tipus
d’indústria.
Aquest pla Parcial suposarà reforçar l’estructura productiva de Masquefa, afavorint l’activitat
econòmica i la consolidació del sector industrial de Can Bonastre. D’altra banda, el fet que tot l’àmbit
sigui d’un únic propietari fa més viable el seu desenvolupament

3.3 OBJECTIUS
L’objectiu principal del present Pla Parcial és el de permetre la implantació d’un ús industrial de
parcel·la gran al municipi de Masquefa. L’ordenació del sector tindrà una implantació sensible amb
l’entorn, preservant el màxim els valors ambientals d’interès, això com les transicions amb el sòl no
urbanitzable i les connexions amb la xarxa existent de camins rurals i sistemes d’espais lliures. Els
objectius generals es resumeixen en:
 Possibilitar la implantació de gran indústria
 Garantir la preservació dels terrenys naturals del Turó del Cairot, amb valor paisatgístic i ambiental
 Minimitzar els moviments de terres i promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny
així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar
 Promoure la integració amb el sòl no urbanitzable adjacent, delimitant una franja d’espais lliures com
a element de contenció i d’acabat de la urbanització
 Protegir la xarxa hídrica del torrent de la font del Maset, establint un coixí verd en aquest límit per
preservar aquest àmbit natural.
 Introduir elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de l’edificació
 Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per a la creació de les zones
verdes, equipaments, xarxa viària local i serveis tècnics.
 Aprofitar la proximitat amb el nucli del Maset, per donar sortida i generar una nova microcentralitat
accessible a peu a aquesta urbanització, amb espais lliures de qualitat que donin servei a ambdues
peces; l’àmbit industrial i el Maset i possibilitin recorreguts a peu i bicicleta.

aprovació provisional

15

PLA PARCIAL URBANÍSTIC, SECTOR CAN BONASTRE

3.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ.
3.4.1

Estructura general de l’ordenació

El sector s’ordena en base als objectius principals exposats; la zona industrial resultant és fruit de
preservar el màxim possible els àmbits d’interès ambiental del sector i implementar els percentatges
fixats per l’àmbit ajustats a les realitats físiques del lloc.
D’aquesta manera, el sector s’organitza a partir del vial d’accés; a una banda resten els sòls destinats
a equipaments i zones verdes, que són també els àmbits amb una topografia més acusada, i a l’altra
banda del vial es preveu la qualificació de sòl industrial de parcel·la gran. Els límits de l’àmbit, es
qualifiquen d’espai lliure, per garantir una correcta transició amb el sòl no urbanitzable. Aquest “coixí
verd” és més generós al límit sud, on el Pla Parcial preserva el torrent de la font del Maset que discorre
en sòl no urbanitzable, amb la corresponent vegetació de ribera, entenent que aquest límit és més
sensible a nivell ambiental, també per la seva proximitat amb la urbanització del Maset.

Imatge 8. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació. Zonificació

3.4.2

Sistema viari (clau 1)

Dins el sector s’ha projectat un viari per donar accés des de la carretera BV-2441. Aquest viari respecta
la traça del camí existent; la rotonda d’accés es situa en l’explanació natural del camí existent,
minimitzant així els moviment de terres. L’execució del vial permet preservar la àrees del Turó del Cairot.
.
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El viari proposat, parteix de la rotonda, càrrega externa del sector, a la carretera BV-2441 en la cota
+287.00m i baixa fins la cota +280.00 nivell al que s’ubica un cul-de-sac. Des d’aquest nivell fins al nivell
+267.40 s’estima que dins la parcel·la privada el vial segueixi, per assolir la cota on s’implanta la zona
industrial. La zona industrial es disposa en una plataforma única. El traçat és sinuós, per adaptar-se al
Turó del Cairot i preservar-lo. El cul-de-sac previst s’acompleix als paràmetres de la normativa contra
incendis, Decret 241/1994, ja que la configuració geomètrica acompleix amb escreix els paràmetres
mínims fixats per l’esmentat Decret.
L’amplada de l’asfalt permetrà l’ús en doble direcció; a un costat es troba l’ús industrial i a l’altra es
situa l’equipament previst i zona verda. Als marges del viari es preveuen voreres per pas de vianants i
arbrat, d’acord amb la secció tipus adjunta.

Imatge 9. Font: Equip redactor. Detall nou viari

Dins els sistema viari, clau 1 i d’acord amb el planejament vigent de Masquefa, en l’àmbit del Pla
Parcial es proposa la subclau 1.c per la “xarxa viaria secundària de vials d’ús de circulació rodada”

aprovació provisional
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Imatge 10. Font: Equip redactor. Sistema viari

3.4.3

Sistema de serveis tècnics (clau 3)

Dins l’àmbit es preveu una zona per a serveis tècnics, qualificats d’acord amb el planejament vigent
de Masquefa. És un petit àmbit de 500m² de clau 3 “serveis tècnics” al final del vial d’accés, junt al culde-sac, on es preveu que puguin disposar-se les instal·lacions necessàries per el funcionament de la
industria.

Imatge 11. Font: Equip redactor. Sistema de serveis tecnics

3.4.4

Sistema d’espais lliures (clau 4)

El Pla Parcial, en consonància amb el planejament vigent, determina en l’àmbit, tres subclaus pel
sistema d’espais lliures: 4.a, 4.b i 4.c.
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La major reserva d’espais lliures es fixa als terrenys del Turó del Cairot, terrenys d’interès natural i
paisatgístic de l’àmbit d’actuació, que d’acord amb el planejament vigent, es qualifiquen com a 4.a,
“parc públic que forma part de l’estructura general i orgànica del territori”.
A més, es preveu una franja contínua resseguint el límit del Pla Parcial, amb amplades variables i no
inferiors a 13,5 m per garantir una correcta transició amb el sòl no urbanitzable, i una zona al límit amb
la urbanització del Maset. Aquestes franges serviran també per disminuir l’impacte de la indústria.
Aquest espais lliures es qualifiquen amb la subclau 4.b, espais lliures que estan al servei directe del
sector, “jardins urbans locals”.
Per últim, es preveu una reserva al límit sud, per preservar la vegetació de ribera del torrent de la font
del Maset i per possibilitar la connexió de vianants amb el nucli del Maset junt amb la zona anterior.
Aquest àmbit es qualifica de 4.c, “verd públic de protecció”.

Imatge 12. Font: Equip redactor. Sistema d’espais lliures

3.4.5

Sistema de equipaments (clau 5)

Dins l’àmbit els equipaments es preveuen a la zona anteriorment definida per la clau 4.a, de fet,
aquest àmbit es qualifica amb les dues claus. Es fixen les reserves mínimes de cada sistema i la
delimitació així com els usos previstos per l’equipament, haurà de tramitar-se via redacció d’un pla
especial.
Els equipaments podran situar-se donant façana al carrer d’accés i tindran per tant una posició
immillorable pel que fa a connectivitat amb la xarxa general. Aquesta peça d’equipaments haurà de
limitar amb el Turó del Cairot; és per tant una peça que podrà servir de ròtula en l’estructura tant
interna com externa a l’àmbit pel que fa a recorreguts i mobilitat cívica; a més de jugar un paper
fonamental per projectar una correcta transició amb el sòl no urbanitzable.
Aquest equipaments, a destinar via redacció de Pla Especial, preferiblement tindran usos vinculats al
lleure i explotació ambiental del Turó del Cairot.

aprovació provisional
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Imatge 13. Font: Equip redactor. Sistema d’equipaments públics

3.4.6

Sòls d’ús privat: Zona de desenvolupament industrial, nau gran (clau 22)

Dins de l’àmbit les zones de sòl privat es troben en una illa única de superfície 110.438 m². Aquest àmbit,
destinat a ús industrial de parcel·la gran, limita amb el viari d’accés al nord, amb la carretera BV-2441
al oest i amb la franja d’espais lliures de transició amb el sòl no urbanitzable en la resta de límits.
Per salvar el desnivell del terreny entre la cota de la plataforma industrial i el vial, es preveu, dins l’àmbit
privat industrial un tractament enjardinat dels talussos resultants, a fi i efecte d’afavorir tant el drenatge
d’aigua com una reducció de l’impacte visual del nou creixement en nau gran.
L’ocupació màxima de la zona industrial és del 60%, la resta de sòl, destinat a ús industrial però no
edificable, tindrà un tractament específic; com a mínim a les àrees representades als plànols
d’ordenació com a “urbanització permeable indicativa”. Aquesta urbanització més tova, haurà de
facilitar el drenatge de les aigües així com la vegetació adequada per afavorir la integració
paisatgística de l’edificació amb l’entorn i disminuir l’impacte visual dees de la urbanització del Maset.

Imatge 14. Font: Equip redactor. Zona industrial
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3.4.7

Criteris d’integració paisatgística i reducció de l’impacte ambiental

En relació a l’article 3 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, sobre el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible, l’ordenació s’ha pensat amb criteris de sostenibilitat per tal de racionalitzar la
utilització del territori i el medi ambient, generant un model d’ocupació i d’ús de sòl ajustant les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics del territori.
En aquest pla parcial urbanístic es defineix la disposició de l’espai d’aprofitament i de la vialitat, en
consonància amb l’àmbit, a fi de preservar el màxim possible els valors ambientals i àmbits d’interès
paisatgístic d’aquest. Es mantenen intactes com a reserva d’espai lliure el turó del Cairot, s’ajusta el
límit del sector al sud amb el torrent de la font del Maset, deixant el marge suficient per no alterar la
naturalesa d’aquest àmbit i es preveu un coixí perimetral al sector de zones verdes i equipaments per
afavorir la integració i transició amb el sòl no urbanitzable.
A més d’aquest criteris generals, definits des de la pròpia zonificació del sector, es donen criteris
d’urbanització que afavoreixin la integració paisatgística i la reducció de l’impacte ambiental. Aquests
criteris són:
 Estudi topogràfic acurat per definir la cota adequada de la plataforma més gran possible per
encabir la gran nau industrial i que possibiliti compensar el moviment de terres. Integrar la cota
d’aquesta plataforma per aconseguir que les visuals des de lluny siguin satisfactòries. Habilitar
adientment els talussos que es derivin de l’anivellament de l’àmbit. Es requereix d’un tractament
d’estabilització adient per tal de minimitzar-ne les esllavissades o la pèrdua i erosió del sòl. Mesures de
recobriment vegetal, el menor pendent possible i el drenatge eficient de l’aigua.
 Possibilitar actuacions a la franja que separa la nova edificació de la carretera BV-2441. Tant el límit
de l’àmbit com la zona industrial s’ajusten al domini públic viari de la carretera. Dins la parcel·la
privada, i en la franja de servitud del sistema de carreteres, es preveu que sigui aprofitada per fer
varies actuacions que minimitzin la presencia de l’edificació. Tal i com es pot veure a la secció
esquemàtica adjunta, la plataforma industrial es troba per sota del nivell de la carretera BV-2441, el
talús resultant es tractarà amb vegetació tant arbustiva com d’arbrat amb especies pròpies de la
zona.

Imatge 15. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació

 Als límits del sector, tant a l’anterior esmentada franja davant de la carretera com a la resta de límits
del sector industrial, es preveuen franges de plantació amb arbres i arbusts, que juntament amb part
del sistema viari actuaran de pantalla visual i de transició amb els espais circumdants de sòl no
urbanitzable.
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Imatge 16. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació

 Manteniment i millora del turó del Cairot. El manteniment d’aquest indret s’ha considerat fonamental
des del primer moment, el fet de mantenir-lo, permetrà reduir l’impacte visual des de la carretera.
 Proposta de treballs acurats d’urbanització al límit del sector amb la urbanització del Maset, que
possibilitin d’una banda vincular la urbanització amb nous espais lliures de qualitat, i d’altra banda
disminuir l’impacte visual de la nau en relació a la urbanització.

Imatge 17. Font: Equip redactor. Plànol d’informació

 Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció, donat que el risc d’erosió incrementa
proporcionalment amb l’extensió ocupada
 Evitar les excavacions i els moviments de terres en les proximitats al torrent de la font del Maset, al límit
sud de l’àmbit.
 Estudiar la coloració de les façanes amb tonalitats similars a les de l’entorn en què s’ubiquen, com
poden ser colors beix, verds olives o colors terrossos de la zona contigua. Així com l’acabat de la
coberta, que tindrà un impacte visual destacat des de la carretera BV-2441; s’estudiarà la possibilitat
de preveure coberta inclinada amb acabat vegetal.
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Imatge 18. Coberta vegetal planta tractament de residus a Valdemingómez, Madrid (Ábalos i Herreros Arquitectes)

 Adequació ambiental del vial d’accés al polígon industrial i els nous recorreguts de vianants a
l’interior de l’àmbit.

Imatge 19. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació

 L’ocupació màxima de la zona industrial és del 60%, la resta de sòl, destinat a ús industrial però no
edificable, tindrà un tractament específic; com a mínim a les àrees representades als plànols
d’ordenació com a “urbanització permeable indicativa”. Aquesta urbanització més tova, haurà de
facilitar el drenatge de les aigües així com la vegetació adequada per afavorir la integració
paisatgística de l’edificació amb l’entorn i disminuir l’impacte visual dees de la urbanització del
Maset.
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Imatge 20. Exemples referents d’aparcaments en superfície amb urbanització tova i arbrats

 La xarxa de sanejament serà separativa.
 Les aigües residuals produïdes per l’ús del sòl industrial es sotmetran a un pretractament abans de ser
abocades a la xarxa de clavegueram. Aquest pretractament garantirà que la qualitat de les aigües
residuals sigui assimilable a les domèstiques
 Les aigües pluvials es conduiran a una llera natural, el torrent de la Fontsanta
 La xarxa d’enllumenat públic donarà compliment a les determinacions de la llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat.
 Amb l’atorgament de les corresponents llicencies ambientals, l’ajuntament vetllarà per donar
compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.
 Amb l’atorgament de les corresponents llicències, l’ajuntament demanarà incorporar un estudi
d’integració paisatgística detallat que doni compliment als paràmetres definits per el present pla
parcial
 Es donarà compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric i
llurs modificacions
 Els residus d’enderroc, d’excavació i de la construcció que es generin en l’execució de les obres
s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord
amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus i el
decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Imatge 21. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació. Secció transversal de la implantació

Imatge 22. Font: Equip redactor. Plànol d’ordenació. Secció longitudinal de la implantació
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3.5 JUSTIFICACIÓ I COMPLIMENT DEL MARC LEGAL APLICABLE
3.5.1

Justificació dels ajustos de límits

Tot i que l’àmbit definit en la MPPGOU i l’àmbit definit en el present Pla Parcial coincideixen pel que fa
a superfície total, el Pla Parcial dur a terme alguns ajustos.
El vigent PGOU en el seu article 117 “Precisió de límits” determina els següents criteris d’aplicació:
Els límits de les zones, sectors o sistemes, podran precisar-se en els corresponents Plans Parcials o Especials,
d’acord amb els següents criteris:
a) Els ajustaments que es produeixin hauran de respondre a:
1. Alineacions o línies d’edificació vigents
2. Característiques topogràfiques del terreny
3. Límits de la propietat rústica o urbana
4. Existència d’arbres o d’altres elements d’interès

b) No produiran distorsions en la forma de les unitats de zona, sector o sistema ni augments o
disminucions de superfícies de més d’un vuit per cent.

Amb la redacció del present Pla Parcial, es disposa de topogràfics detallats de l’àmbit, amb una
precisió més acurada, i s’ajusta el límit de l’àmbit d’acord amb les diferents realitats físiques.
Al límit oest, on l’àmbit queda delimitat per la carretera BV-2441, aquest s’ajusta al domini públic de
carreteres, i al límit sud el límit de l’àmbit s’ajusta al sistema hídric del torrent de la font del Maset.
Aquests dos ajustos signifiquen una reducció considerable de sòl per al sector.
D’altra banda, la delimitació del sector al plantejament vigent, no arribava a la urbanització del Maset,
deixant entre ambdues peces urbanitzades, una petita franja de sòl no urbanitzable, fent complicada
la gestió d’aquest sòls i la connexió del Maset amb el nou creixement.
Amb aquestes dues premisses, la delimitació del present Pla Parcial, s’ajusta als límits exposats de
carreteres i sistema hídric i els m² reduïts, es compensen al límit amb la urbanització del Maset,
possibilitant així una connexió de les dues àrees urbanitzades i fent possible la creació d’una
microcentralitat per al Maset, amb zones verdes al seu abast.
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Imatge 23. Font: Equip redactor. Delimitació Àmbit Planejament vigent i Delimitació Àmbit Pla Parcial Can Bonastre

3.5.2

Justificació del compliment de les determinacions del planejament urbanístic sobre
mobilitat sostenible

S’han tingut en compte les prescripcions de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (en
endavant EAMG), que a més fa referència, en quant a totes les actuacions de desenvolupament,
gestió o execució urbanes, als criteris establerts a l’article 4.1a del Decret 344/2006.
L’EAMG s’adjunta com annex en document apart.
3.5.3

Justificació dels estàndards de la LLUC i fitxa del PGOU

Segons el que es pot veure en el quadre resum del punt 3.7 del present document, el Pla parcial Can
Bonastre compleix amb els estàndards tant de la LLUC com del PGOU encara vigent. Concretament el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (LLUC), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, amb les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en el seu article 65 punt 4 estableix
unes proporcions mínimes d’espais lliures i equipaments públics.
4. En els sectors d’ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zones
verda un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística i han de reservar
per a equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a serveis
tècnics, si s’escau.

En el cas de les zones verdes el pla parcial planteja una superfície total d’espais lliures d’un màxim de
48.856,00m2 que és superior al 10% de la superfície total del sector, representa un 27,95%. La reserva
d’equipaments que planteja el pla parcial és d’un mínim de 11.116 m², el que representa un 6,36% de
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la superfície total del sector, lleugerament superior al 5% que fixa la Llei d’Urbanisme de Catalunya. El
Pla Parcial doncs, compleix amb els mínims establerts, d’acord amb el detall del quadre.
Per determinar la localització exacte així com la reserva, que podrà ser superior al mínim fixat de
11.116m² d’equipaments, es farà via tramitació d’un pla especial.

Imatge 24. Font: Àmbits amb pendent > al 20% dins espais lliures

D’acord amb la imatge adjunta, de la superfície total destinada a equipaments i espais lliures, que és
de 59.972 m², 10.770m² es troven en àmbits amb pendent > al 20%, per tant, la zona verda màxima
amb pendet inferior al 20%, una vegada descontats els 11.116 m² d’equipament i 10.770 m² de
pendent > al 20% és de 38.086 m², el que representa un 21,79% de l’àmbit i per tant, superior al 10%
mínim que fixa la LU

3.5.4

Justificació de l’edificabilitat màxima

El document de Modificació del Pla General del 2008 establia per el present Pla Parcial Urbanístic una
edificabilitat bruta de 0,55m²/m²s i una edificabilitat neta de 0,8m²st/m²s. Aquest valors es mantenen en
la proposta de Pla Parcial Urbanístic Industrial de can Bonastre. Al mantenir-se la superfície de zona, es
manté el sostre màxim, no produint-se doncs un increment d’aprofitament.
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QUADRE RESUM PPU INDUSTRIAL CAN BONASTRE (Masquefa)

clau
ÀMBIT
ZONES
Desenvolupament Industrial

22

Planejamet vigent
MP PGOU '08

Proposta
PPU Industrial CAN BONASTRE

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE

174.771,00 m²s

100,00%

174.771,00 m²s

100,00%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

índex edificabilitat bruta

0,55 m²st/m²s

0,55 m²st/m²s

sostre màxim

96.124,05 m²st

96.124,05 m²st

índex edificabilitat neta

0,80 m²st/m²s

0,80 m²st/m²s

sostre màxim

88.350,40 m²st

88.350,40 m²st

3.6 JUSTIFICACIÓ VECTOR AIGUA: ABASTAMENT I SANEJAMENT
3.6.1

Abastament d’aigua potable

L’abastament d’aigua potable al sector es farà des del dipòsit existent al Turó del Cairot. Aquest
actualment té canonades sota el traçat del camí existent. Es substituiran aquestes canonades,
preveient-ne de noves per abastir l’àmbit. Seran canonades de PE-100 DN-125 PN-10 i canonades de
PE-100 DN-110 PN-10 per abastir l’equipament al sud. Al límit nord-est de àmbit, en la reserva viària clau
1e, s’enllaçarà amb les canonades existents. En aquest punt es preveu una vàlvula de comporta per a
seccionament de la xarxa. Es preveuen també els hidrants necessaris soterrats.

3.6.2

Sanejament

El sanejament de l’àmbit es preveu en xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.
Per les aigües residuals, el propi sector reserva una zona al nord, per la construcció d’una depuradora i
altres serveis necessaris, que doni servei a la zona industrial i al nou equipament i serveis tècnics
previstos. La xarxa de recollida de les aigües residuals, d’acord amb el plànol (u.03) es preveu de PE
corrugat de doble capa de DN 400 mm. Un cop filtrades les aigües, aquestes es conduiran sota el camí
existent i s’abocaran directament al Torrent de la Fontsanta. Les escomeses parcel·laries es resoldran
amb col·lector de PE corrugat de doble capa de DN 250 mm. Els pous de registre residual previstos
cada 50m seran de DN 1000 mm.
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 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.
La zona industrial, els serveis tècnics i l’equipament situat al nord recolliran les aigües pluvials amb
col·lector de PE corrugat de doble capa de diferents diàmetres d’acord amb el plànol (u.02) i
evacuaran al torrent de la Fontsanta. Les escomeses parcel·laries es resoldran amb col·lector de PE
corrugat de doble capa de DN 315 mm. Els pous de registre pluvial previstos cada 50m seran de DN
1000 mm. Es preveuran també embornals per recollir les aigües de pluja cada 25m.
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3.7 CONCLUIONS I RECOMANACIONS DE L’INFORME DE RISCOS GEOLÒGICS (ICGC/AP-024/14)
Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les següents
recomanacions:
・La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius actuals
del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).
・Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos
antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
・Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una distància prudencial
entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es poden veure afectades pel progressiu
desenvolupament d’inestabilitzacions.
・Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment, no solen ser
aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar assentaments diferencials importants en ser
sotmesos a càrregues.
Adjunt es mostra el plànol de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en l’Estudi d’identificació de
Riscos Geològics a Masquefa, per l’àrea del Maset, on es pot veure que l’àmbit del sector industrial
Can Bonastre no presenta riscos. En qualsevol cas, s’adjunta l’esmentat estudi com a annex al present
Pla Parcial, a fi de disposar de més detall i precisió de les recomanacions a tindre en compte.

Imatge 25. Font: Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya “Estudi d’identificació de Riscos Geològics a Masquefa”
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3.8 QUADRE RESUM I COMPARATIU: PLA PARCIAL vs PGOU
Els paràmetres edificadors de sòl públic i privat es poden resumir en el següent quadre:
QUADRE RESUM PPU INDUSTRIAL CAN BONASTRE (Masquefa)

clau
ÀMBIT
SISTEMES (públics)
Xarxa viària secundària

1.c

Camins de tractament especial

1.e

Serveis tecnics

3

Zones verdes 19-4
Parcs públics

4.a

Jardins urbans locals

4.b

Verd públic de protecció

4.c

Equipament

5

Equipaments i Parcs Públics (*) 4a/5
ZONES
Desenvolupament Industrial

22

Planejamet vigent
MP PGOU '08

Llei urbanisme

Proposta
PPU Industrial CAN BONASTRE

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE

174.771,00 m²s

100,00%

174.771,00 m²s

100,00%

174.771,00 m²s

100,00%

64.333,00 m²s

36,81%

26.215,65 m²s

15,00%

64.333,00 m²s

36,81%

12.042,00 m²s

6,89%

0,00 m²s

0,00%

33.688,00 m²s

19,28%

7.487,00 m²s

4,28%

11.116,00 m²s

6,36%

0,00 m²s

17.477,10 m²s

8.738,55 m²s

10,00%

5,00%

3.861,00 m²s

2,21%

0,00 m²s

0,00%

500,00 m²s

0,29%

0,00 m²s

0,00%

15.099,00 m²s

8,64%

6.336,00 m²s

3,63%

0,00 m²s

0,00%

0,00%

38.537,00 m²s (*)

22,05%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

(*) La reserva d'equipaments serà mínim de 11.116,00m²s, i la reserva de 4a d'un mínim de 20.953,00m²s, per donar compliment a les reserves
previstes per el planejament vigent. Les reserves es definiran mitjançant la tramitació d'un pla especial, que determinarà, la localització
d'ambdues reserves i els usos previstos per l'equipament
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4.1 DIVISIÓ POLIGONAL
Tal com estableix l'art. 118 punt 1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, els sectors de planejament urbanístic derivat:
Article 118. Polígons d'actuació urbanística
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a
terme la gestió urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic derivat
poden constituir un únic polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos
polígons o més. Els sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons
d’actuació urbanística poden ésser físicament discontinus. Es poden concretar per
reglament els supòsits de discontinuïtat.
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d'un
polígon d'actuació, el sistema d'actuació, o bé la modalitat del sistema de
reparcel·lació, pot ésser diferent per a cadascun dels polígons.
3. Els polígons d'actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits
següents:
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística
siguin susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades pel planejament.
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que
fa als beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a
aquest efecte, s'ha d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b.
c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament
l'autonomia de l'actuació.
4. La delimitació de polígons d'actuació urbanística inclosos en un sector de
planejament es pot efectuar per mitjà de les figures del planejament urbanístic
general o derivat, o bé subjectant-se als tràmits fixats per l'article 119.
5. En sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a un pla de millora urbana o de
polígons d'actuació urbanística que no hi siguin inclosos s'ha d'efectuar per mitjà
del pla d'ordenació urbanística municipal o del programa d'actuació urbanística
municipal, sens perjudici del que estableix l'article 70.4.
6. La delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui necessària per a la
cessió de terrenys per a carrers i vies es pot efectuar d'acord amb el que disposa
l'article 119. La cessió es pot fer mitjançant escriptura pública atorgada per les
persones propietàries, que l'han de sotmetre a l'acceptació de l'ajuntament
corresponent.
Donades les característiques i el caràcter de l’actuació així com les condicions de la propietat del sòl,
s’estableix un únic polígon d’actuació urbanística per a desenvolupar la totalitat del sector Can
Bonastre.

4.2 SISTEMA D’ACTUACIÓ
El sistema d’actuació serà de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, de conformitat
amb els articles 124 a 134 de la LUC i els articles 130 a 143 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i que la desenvolupa (en endavant RLUC).
El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, té per objecte repartir equitativament els beneficis
i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, d’acord amb el present document de planejament
urbanístic derivat. Alhora la iniciativa de modalitat per compensació correspon als propietaris o
propietàries de finques de les quals la seva superfície representi més del 50% de la superfície total del
polígon d’actuació urbanística.

aprovació provisional
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Segons l’article 124 del RLUC, l’objecte de la reparcel·lació és el següent:

Art. 124. Objecte de la reparcel·lació
La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació urbanística per
als que s'estableix aquest sistema d'actuació i té per objecte les següents finalitats:
a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de
l'ordenació urbanística.
b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències
del planejament.
c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l'edificació de
l'aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l'adjudicat a les
persones propietàries com el que correspon a l'administració actuant d'acord
amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment.
d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys destinats a
sistemes urbanístics, d'acord amb el què estableix el planejament.
e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones
propietàries i, si s'escau, de l'administració actuant, així com la seva forma de
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes
d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra urbanitzadora com les
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a
fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.

4.3 PLA D’ETAPES
El Pla d’Etapes determina la temporalització de l’execució de la urbanització. Donades les
característiques i el caràcter de l’actuació, així com que s’executarà en un sol polígon d’actuació
urbanística la totalitat del sector de pla parcial, es determina una sola etapa d’execució de les obres
d'urbanització
En virtut del que disposa l'art. 83 de la Llei d'Urbanisme els plans parcials urbanístics han d'establir,
mitjançant el pla d'etapes, les previsions temporals de l'execució de les obres d'urbanització i de
l'edificació. En aplicació de l’esmentat article s’estableix el següent pla d’etapes, el qual s'inicia amb
la publicació de l'aprovació definitiva del pla parcial a efectes d’executivitat:
Primera etapa:
-

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i inscripció en el Registre de la Propietat.

-

Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització.
Calendari previst: 12 mesos

Segona etapa:
-

Execució de les obres d’urbanització.

-

Inici dels obres d'edificació simultània a la urbanització.
Calendari previst: 10 mesos

Tercera etapa:
-

Recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament

-

Llicència de primera ocupació i llicència d'activitats de l'edificació
Calendari previst: 2 mesos
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4.4 DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Tal com estableix l'art. 44 del DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, els deures dels propietaris del sòl
urbanitzable delimitat son els següents:
Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i
de sòl urbanitzable delimitat
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable
delimitat tenen els deures comuns següents:
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament
urbanístic.
b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i
gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes
urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin
compresos els terrenys, amb les especificitats següents:
Primera. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o
el sector del pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus.
Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla
parcial urbanístic corresponent, que també pot ésser físicament discontinu.
c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i
gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que
el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en
què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del
sòl.
d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en
l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals
de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que
aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques, sens
perjudici del dret de rebre el reintegrament de les despeses d’instal·lació de les
xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores d’aquests serveis, en
els termes que estableix la legislació aplicable. En aquestes infraestructures
s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a conseqüència de
la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en els costos
d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació
sobre mobilitat. .
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de
l’habitatge protegit que eventualment els correspongui.
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de
conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta
obligació o bé ho imposi justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal
o el programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la
manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització.
2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística
estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui,
abans de l’edificació, únicament els terrenys, destinats a carrers o a qualsevol altre
tipus de via del sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin necessaris
perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
Posteriorment el art. 45 exposa els deures addicionals:
Article 45. Deures addicionals dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat
1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que imposa l’article
44, el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl
aprovació provisional
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urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el
sostre corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.
2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb
aprofitament urbanístic en el procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la
participació de la iniciativa privada en la construcció d’habitatges de protecció
pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment entre
les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació.
3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu
equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la
política d’habitatge, o si l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i
indivisible, o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la
urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers casos, la cessió
pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els
casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni
públic de sòl.

4.5 CESSIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC
4.5.1

Justificació de la cessió del 10% de l’aprofitament, en comptes del 15%

D’acord amb la disposició transitòria de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de
la Llei d’urbanisme, el sector de Pla parcial Urbanístic Industrial de can Bonastre, ha de fer una cessió
del 10% de l’aprofitament mig.
Tercera. Altres règims transitoris aplicables
1. Les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general aprovades
inicialment abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei que comportin un increment
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús
industrial, o la transformació dels usos establerts abans, es continuen regint per la
normativa anterior pel que fa a l’establiment del percentatge de cessió de sòl amb
aprofitament que estableix l’article 99 del text refós de la Llei d’urbanisme.
2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que estableix l’article
45.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present i, en
conseqüència, el percentatge d’aprofitament urbanístic de l’article 40.2 del text
refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present, són aplicables als sòls
urbanitzables que assoleixin aquesta classificació mitjançant els instruments de
planejament urbanístic general o llurs revisions o modificacions que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present. Les modificacions dels
instruments de planejament general aprovats definitivament de conformitat amb la
normativa anterior que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei
present i que comportin un increment del sostre edificable de sectors de sòl
urbanitzable han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic, a part de la cessió ordinària que corresponia al sector.
3. Les determinacions sobre expedients d’expropiació per ministeri de la llei de l’article
114 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció d’aquesta llei, s’apliquen als
expedients que, quan aquesta entri en vigor, les persones interessades encara no
hagin presentat el full d’apreuament corresponent davant l’administració que
pertoqui.
La modificació del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre es va aprovar
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i es
va publicar al DOGC. 37523 amb data 15 de maig de 2008. La seva aprovació inicial per tant, es
produir abans de l’entrada en vigor de l’obligatorietat de cessió del 15%.
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4.5.2

Concreció i condicions de la cessió del sòl amb aprofitament.

La concreció de la ubicació de la cessió de l’aprofitament mig del sector es determinarà en el
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística amb conformitat del que disposa els
articles 44 i 45 de DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme.
Aquest aprofitament urbanístic podrà ser substituït per el seu valor econòmic en el cas que es donin les
circumstàncies que preveu l'art. 43.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) sobre
cessions del sòl amb aprofitament:
43.4 La cessió també pot ésser substituïda totalment o parcialment per l'equivalent
del seu valor econòmic quan l'ordenació urbanística doni lloc a una parcel·la única i
indivisible, o quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 120.1.d de la Llei
d'urbanisme (DL 1/2005) en el sentit que la cessió no es pugui emplaçar en una
parcel·la independent. En tots els casos, l'equivalent s'ha de destinar a les finalitats
dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge que regula l'article 224 d'aquest
Reglament.
En qualsevol cas la cessió corresponent a l'aprofitament urbanístic del sector és lliure de càrregues, tal
com determina l'art. 46 de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010):
Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament.
L'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1, els quals s'han de cedir urbanitzats.

4.6 LES CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ
L’art. 127 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, diu
el següent:
Article 127. Càrregues d'urbanització
127.1 A través dels instruments de gestió urbanística, i en especial de la reparcel·lació,
les persones propietàries que integren la comunitat de reparcel·lació assumeixen les
càrregues d'urbanització establertes pel planejament d'acord amb l'article 114 de la
Llei d'urbanisme. En el sistema d'expropiació les indicades càrregues d'urbanització es
dedueixen del valor de l'aprofitament urbanístic del sòl en els termes establerts per la
legislació aplicable.
127.2 Les obres d'urbanització a càrrec de les persones propietàries inclouen en tot
cas les obres d'urbanització bàsiques i totes aquelles altres obres que estableixi el
planejament urbanístic i el projecte o projectes d'urbanització corresponents.
127.3 Són despeses d'urbanització que han de ser assumides per les persones
propietàries com a càrrega individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a
càrrec del conjunt de la comunitat reparcel·latòria, les següents:
a) Les despeses que calgui atendre per preparar els terrenys per executar les obres
d'urbanització quan la preparació esmentada exigeixi actuacions desproporcionades
com a conseqüència de les accions o omissions dels seus propietaris o propietàries.
A aquests efectes, són accions o omissions que comporten actuacions no
assumibles per la comunitat de reparcel·lació les obres, les instal·lacions, els
moviments de terres, els abocaments, les extraccions d'àrids, les alteracions
topogràfiques i morfològiques i qualsevol altra variació objectiva dels terrenys que
s'hagin executat sense les llicències, ordres o autoritzacions administratives adients
o sense ajustar-se a aquestes.
b) Aquest règim també s'aplica quan les obres de preparació dels terrenys siguin
conseqüència de les obligacions imposades a les persones propietàries de sòl per la
normativa relativa a sòls contaminats, o de l'incompliment de l'obligació de dur a la
pràctica programes de restauració imposats per les llicències o autoritzacions
aprovació provisional
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atorgades, així com quan aquesta obligació s'hagi imposat per resolució
administrativa dictada per l'administració competent d'acord amb la legislació
sectorial que sigui d'aplicació.
c) Les indemnitzacions que corresponguin per l'extinció d'arrendaments i d'altres drets
personals que s'hagin constituït amb posterioritat a l'aprovació inicial del projecte
de reparcel·lació, si es tracta de polígons d'actuació en sòl urbà delimitats
directament pel planejament general, o amb posterioritat a l'aprovació inicial del
planejament, si es tracta de sectors objecte d'un pla derivat o bé de polígons
d'actuació en sòl urbà delimitats mitjançant una modificació puntual del
planejament general. Aquestes despeses han de ser assumides per les persones
propietàries atorgants dels contractes dels quals es tracti.
127.4 En aquests supòsits, el projecte de reparcel·lació ha d'imputar les despeses
corresponents més elevades a les persones propietàries responsables com una càrrega
individual, i així s'ha de reflectir al compte de liquidació del projecte de reparcel·lació.
Si l'execució és pel sistema d'expropiació, les despeses que, d'acord amb l'apartat 3
d'aquest article, constitueixen una càrrega individualitzada es dedueixen de la
valoració de l'immoble expropiat corresponent.
El projecte de reparcel·lació, del polígon d’actuació, inclourà les despeses d’urbanització del propi
àmbit de planejament, així com la càrrega externa de construcció de la rotonda d’accés al polígon
des de la carretera BV-2441
És constituirà una Junta de Compensació per al polígon d’actuació d’acord amb el que estableix la
legislació sectorial vigent, assumint el cost de les obres d’urbanització la Junta de Compensació. Si es
donés el cas de reparcel·lació voluntària, tal i com estableix l’art. 130 del TRLU, la constitució de la junta
de compensació no és obligada.

4.7 COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROMOTORS DEL PLA
Els art. 44 i 45 del Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, estableixen els deures dels
propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat. Per tant, els promotors del Pla adquireixen els
següents compromisos:
1. Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
2. Costejar i executar les obres d’urbanització del propi àmbit, així com les càrregues externes al
sector.
El projecte de reparcel·lació, del polígon d’actuació, inclourà la totalitat de les despeses
d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i comprenen els conceptes següents:
- La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector polígon d’actuació urbanística.
- Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics
generals exteriors a l’actuació urbanística i les obres per a l’ampliació o el reforçament
d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de la
dita actuació.
- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució del pla, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
- El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana,
dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
- Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels
acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i
de no enriquiment injust.
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- Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la
legislació aplicable en matèria de sòl.
3. Cedir a l’Ajuntament de Masquefa dins del sector, gratuïtament i lliure de càrregues, el sòl
necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
4. Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, la totalitat de sòl públic i l’obra
d’urbanització un cop acabades les obres del present Pla parcial.
Amb l’objecte d’assegurar l’obligació d’urbanitzar, previ a la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva del Pla Parcial Urbanístic, els promotors constituiran, una garantia equivalent al 12% del total
del pressupost del projecte d’urbanització, de conformitat amb el que preveu el punt 3 de l’article 107
de la Llei d’Urbanisme. La garantia es formalitzarà mitjançant aval que serà atorgat per un banc oficial
o privat inscrit en el registre general de bancs, per una caixa d’estalvis pertanyent a les caixes
confederades o per una entitat d’assegurances.
4.7.1

Cessions de sòl i obra d’urbanització

En compliment de l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament es compromet a rebre la totalitat de sòl públic i l’obra d’urbanització
un cop acabades les obres del present Pla parcial en un termini màxim de tres mesos a partir de la
remissió per part de la propietat de l’acta de cessió corresponent.
Si transcorregut aquest termini l’Ajuntament no ha acceptat formalment la cessió, aquesta es
considerarà com a realitzada, a no ser que s’al·leguin deficiències tècniques o de qualitat en
l’execució, convenientment justificades, i que no representin requeriments diferents dels previstos en el
projecte d’urbanització prèviament aprovat.
En el cas que les obres s’executessin per fases, s’aplicarà la condició anterior a cadascuna de les
mateixes, procedint únicament a la recepció dels sòls públics i de les obres corresponents a la fase
finalitzada.
La propietat s’obliga a la cessió de la totalitat de les obres d’urbanització dels sòls qualificats de
sistemes en el moment en què l’Ajuntament signi l’acta de cessió a la qual es fa referència en el punt
anterior.
Segons l’art. 127.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, la cessió de dret al municipi en què s’actua, en ple domini i
lliures de càrregues, de tots els terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de
sòl o perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el pla d’ordenació urbanística.

aprovació provisional
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NORMATIVA

TÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS

article 1.

Marc legal

El present Pla Parcial urbanístic s’ha redactat a l’empara de la legislació urbanística vigent; 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, 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, les determinacions establertes en la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC.
37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can
Bonastre i les determinacions dels articles 65 i 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (d'ara endavant, "LUC"), modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i del Decret 305/2006, de 16 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (d'ara endavant, "RLUC"), així com la legislació
urbanística estatal vigent que sigui d'aplicació, i la legislació sectorial concurrent.
article 2.

Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística municipal

Aquestes normes reguladores són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit que desenvolupa el pla parcial
Can Bonastre, segons queda delimitat en la documentació i en els plànols que l’integren i que
s’acompanyen.
El sector de sòl urbanitzable delimitat Can Bonastre té superfície total de 174.771 m²; l’àmbit limita pel
nord i l’est amb la zona agrícola prèvia al camí vell del Can Bonastre al Maset, pel sud-est amb la
urbanització del Maset, pel sud amb camps de conreu, ajustant el límit amb el Torrent de la Font del
Maset, tot i que no està afectat per la delimitació de zones inundables per l’avinguda de períodes de
retorn. Per l’oest limita amb la carretera BV-2241.
article 3.

Contingut

El contingut del Pla parcial urbanístic del sector Can Bonastre està integrat pels documents següents:
A. Memòria de la informació
B. Memòria de la ordenació
C. Gestió del pla parcial urbanístic i Pla d’etapes.
D. Normes urbanístiques.
E. Avaluació econòmica.
F. Documentació gràfica.
 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ:
i.01 SITUACIÓ
i.02 EMPLAÇAMENT
i.03 ORTOFOTOMAPA
i.04 TOPOGRAFIA: ESTAT ACTUAL
i.05 PLANEJAMENT VIGENT
I.06 COMPARATIVA ÀMBITS
i.07 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ:
o. 01 CONTEXT. ESTRUCTURA URBANA
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o. 02 ZONIFICACIÓ
o. 03 ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ
o. 04 SECCIONS
o. 05 IMATGE
o.06 JUATIFICAIÓ ESPAIS LLIURES
 PLÀNOLS D’URBANITZACIÓ:
u. 01 TRAÇAT VIARI. PERFIL LONGITUDINAL
u.02 XARXA D’AIGÜES PLUVIALS
u.03 XARXA D’AIGÜES RESIDUALS
u.04 XARXA D’AIGUA POTABLE
u.05 XARXA MITJA TENSIÓ
u.06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
u.07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
u.08 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
En documents apart:
G. Informe de sostenibilitat ambiental
H.

Estudi de la mobilitat generada

article 4.

Vigència

La vigència d'aquest Pla parcial urbanístic s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord de la seva
aprovació definitiva i de les seves Normes reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.
article 5.

Obligatorietat i interpretació

1. Les presents Normes reguladores urbanístiques, juntament amb els Plànols d'ordenació,
constitueixen el cos normatiu específic del Pla parcial urbanístic del sector de Can Bonastre, i
prevalen sobre la resta de documents del Pla (els Plànols d'ordenació amb caràcter "normatiu"
estan identificats, de forma específica, a la caràtula dels mateixos, per tal de diferenciar-los
d'aquells que únicament tenen caràcter "indicatiu"). En allò no previst per aquestes Normes
reguladores, s'estarà al que disposi el Pla General Vigent de Masquefa i la legislació urbanística i
d'ordenació del territori aplicable en cada cas.
2. La resta de documents d'aquest Pla parcial urbanístic s'interpretaran sempre atenent al seu
contingut i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de l'ordenació.
3. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents vinculants d'aquest Pla,
prevaldran aquelles que s'ajustin a algun dels criteris següents:
a) Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació d'espais públics i
equipaments comunitaris.
b) Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la representació la que es detalli en els
plànols a escala més detallada.
article 6.

Modificacions

1. Les modificacions del present Pla parcial urbanístic hauran de respectar les determinacions, per
ordre de jerarquia, establertes al Pla General Vigent de Masquefa i s'ajustaran al que prescriuen els
articles 94 al 100 del TRLU i 116 a 118 del RLU .
2. Tampoc tindrà la condició de modificació el desenvolupament i l'execució d'aquelles actuacions
que ja es preveuen en aquest Pla parcial urbanístic, ja sigui per una execució diferida en el temps o
per plantejar alternatives de l'ordenació previstes i contemplades en aquest document.
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TÍTOL 2 – DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ
article 7.

Iniciativa

El desenvolupament d’aquest Pla Parcial Urbanístic correspon a la iniciativa privada d’acord amb el
marc legislatiu vigent (articles 78 i 101 del TRLU).
article 8.

Divisió poligonal

Aquest Pla parcial urbanístic estableix un únic polígon d'actuació urbanística.
article 9.

Sistema d’actuació

El sistema d'actuació d'aquest polígon és el de reparcel·lació i serà d’aplicació la modalitat de
compensació bàsica per el procés de reparcel·lació, d’acord amb els articles 124 a 134 del TRLU.
article 10.

Desenvolupament i execució del Pla

1. Per a l'execució del polígon d'actuació fixat serà necessària la formulació i tramitació del
corresponent projecte de reparcel·lació.
2. Per a posar en pràctica l'execució material de les determinacions d'aquest Pla es redactarà el
projecte d'urbanització, o diferents projectes en el seu cas, necessari per a resoldre els diferents tipus
d'obres que es regulen a l'article següent d'aquestes Normes.
3. Deure de cessió del sol corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, en aquest cas, al tractar-se
d’una parcel·la única i indivisible, es podrá substituir pel seu equivalent econòmic.
article 11.

Tipus d'obres d'urbanització i projectes d'urbanització

Aquest Pla parcial estableix els següents tipus d'obres d'urbanització:
1.

Les obres d’urbanització pròpies del sector, que es corresponen amb les obres d'obligada
execució segons la normativa vigent d'aplicació i que es concreta en l'execució del total dels
sistemes inclosos en el sector.

2.

Necessitat de garantir, en el marc del corresponent projecte d’urbanització del sector, els usos
i limitacions en franges de protecció de la carretera BV-2241 definides a la legislació sectorial,
així com a la importància de garantir una correcte accessibilitat del nou sector a través de la
carretera BV-2241 amb la construcció dels intercanviadors que puguin ésser necessària.

3.

Les càrregues externes al sector: Comprenen aquelles obres d'urbanització que el Pla parcial
contempla com d'obligada execució i que sent externes al sector serveixen d'articulació i
coordinació amb l'entorn.

Aquestes obres d’urbanització externes al sector són específicament: Construcció de la rotonda
d’accés al polígon des de la carretera BV-2441
1.

En el marc del projecte constructiu que desenvolupi la rotonda s’haurà d’incorporar els
requeriments següents:
a) Document signat pels 2 ajuntaments afectats en el qual ambdós parts resten
assabentades i conformes a la ubicació de la rotonda inclosa en el Present Pla Parcial
b) Estudi de transit i capacitatde la rotonda projectada. L’estudi haurà d’incloure les
previsions de mobilitat derivades del desenvolupament urbanístic dels sectors de
planejament confrontats, així com garantir el correcte funcionament dels
intercanviadors previstos. En qualsevol cas, els costos d’aquest accessos aniran a
càrrec dels sectors esmentats i hauran d’estar plenament operatius en la mesura que
el desenvolupament urbanístic i la funcionalitat de la carretera BV-2241 així ho
requereixin.
c) Acreditació documental de la disponibilitat patrimonial dels terrenys i/o el compromís a
presentar-la de forma prèvia a l’execució de les obres
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2.

S’haurà de garantir la compatibilitat de la rotonda projectasa amb la instrucció per al disseny i
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya, així com la normativa de traçat 3.1-IC
del Ministerio de Fomento. El projecte haurà d’estar subscrit per enginyers o enginyeres de
camins canals i ports o per enginyers o enginyeres tècniques d’obres públiques, d’acord amb
les seves competències i visats pel corresponent col·legi professional, segons l’article 126.1 del
RGC

article 12.

Règim relatiu a les obres i al projecte d’urbanització.

Els Projectes d’Urbanització que es redactin com a desenvolupament d’aquest Pla Parcial, són
projectes d’obra i tenen com a única finalitat concretar les determinacions corresponents del
planejament de referència i la seva realització material.
article 13.

Altres condicions relatives al projecte d’urbanització.

1. Sense perjudici de la normativa vigent que sigui aplicable, el Projectes d’Urbanització s’haurà
d’adequar a la legislació vigent en matèria de contaminació lluminosa, acústica, gestió de residus i
eco eficiència.
2. Els projectes d'urbanització contemplats en aquesta Pla parcial que s'executin, serà preceptiu
l'acompliment de les determinacions de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com la legislació vigent d'aplicació en
aquesta matèria, així com l’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització
dels espais públics urbanitzats.
3. Atès que el sanejament de l'àmbit es soluciona mitjançant una depuradora pròpia, prèviament a la
posada en funcionament caldrà obtenir de l'Agència Catalana de l'Aigua, la preceptiva
autorització d'abocament d'aigües al Torrent de la Font del Maset, tal i com ho estableixen els art.
245 i següents del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
article 14.

Edificació simultània a les obres d’urbanització.

D’acord amb allò que estableix l’art. 41 punt 1 del TRLU, podrà edificar-se abans que els terrenys
estiguin totalment urbanitzats sempre que s’acompleixi:
- Estiguin aprovats el Pla Parcial, la Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització.
- Les parcel·les disposin dels elements mínims de sanejament, alineacions i rasant.
- Que per l’estat de realització de les obres d’urbanització, l’Administració consideri previsible que a
la finalització de les obres, la parcel·la disposarà de tots els serveis necessaris per obtenir la condició
de solar.
- Que en l’escrit de sol·licitud de llicència, el propietari es comprometi a la no utilització de la
construcció i/o instal·lacions fins que no estiguin totalment acabades les obres d’urbanització
fixades en el projecte d’urbanització.
- Que es garanteixi el cost de les mateixes d’acord amb les prescripcions que es fixa en la
reglamentació especificada.
article 15.

Llicències

1.

Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l'article 187 del TRLU.
Tanmateix, és precís obtenir llicència municipal per a tots aquells altres actes establerts en les
Normes reguladores del Pla General Vigent.

2.

En la memòria del projecte pel que es sol·liciti la llicència es justificarà l'acompliment de les
normes reguladores que siguin d’aplicació d'aquest Pla parcial urbanístic i de totes les
disposicions específiques que el poguessin afectar.
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TÍTOL 3 – RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

article 16.

Qualificació del sòl

La totalitat del sòl inclòs dins l'àmbit d'aquest Pla parcial urbanístic s'adscriu a sistemes o zones.
1. Els sistemes són aquell conjunt d'elements d'interès general que són fonamentals per assegurar el
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l'hora d'assolir els
objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris i
d'espais lliures. En aplicació dels articles 34 i 44 del TRLU són de cessió obligatòria i gratuïta a
l'Ajuntament, i aquests sòls s'han de cedir urbanitzats.
2. Les zones són el conjunt de peces de sòl, situades de forma contínua o discontínua, sotmeses a un
règim uniforme i susceptibles d'aprofitament urbanístic on es poden exercir els drets relatius als tipus
d'edificació que es proposen en l'ordenació urbanística i de l'edificació.
La identificació de la qualificació del sòl en sistemes i zones en el conjunt del Pla parcial s'identifica
amb la corresponent clau alfanumèrica en els diferents plànols d'ordenació i en els articles d'aquestes
Normes.
article 17.

Tipus de sistemes

Aquest Pla parcial urbanístic estableix les determinacions generals dels sistemes sens perjudici del que
estableixi, de forma més especifica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives
matèries que afectin a cada sistema.
Els sistemes previstos per aquest Pla es delimiten i s'identifiquen en el plànol de zonificació, i les claus
identificatives dels mateixos, són els següents:
SISTEMES
SISTEMA VIARI
Xarxa viària secundària

1
1.c

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS

3

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
Parcs públics
Jardins urbans locals
Verd públic de protecció
SISTEMA D'EQUIPAMENTS

article 18.

4
4.a
4.b
4.c
5

Tipus de zones

El sòl susceptible d'aprofitament urbanístic se subdivideix en zones, en les que aquest Pla parcial
urbanístic regula de forma detallada les condicions: de l'ús, de divisió del sòl, distribució de
l'edificabilitat; de regulació de l'edificació, etc
Les zones previstes per aquest Pla es delimiten i s'identifiquen en el plànol de zonificació, i les claus
identificatives dels mateixos, són els següents:
ZONES
Desenvolupament industrial. Nau gran
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TÍTOL 4 – CONCEPTES I PARÀMETRES URBANÍSTICS

article 19.

Definicions de conceptes i paràmetres urbanístics

Aquesta normativa estableix amb caràcter específic per a l'àmbit territorial del present pla parcial la
definició dels següents conceptes: planta baixa, alçada reguladora màxima, i adaptació topogràfica
del terreny. Per la resta de conceptes i paràmetres no regulats en aquestes Normes, s'estarà al que
disposa el Pla General Vigent.
També a les presents Normes reguladores s'estableixen les condicions de sostenibilitat ambiental i
qualitat paisatgística, que són d'aplicació a les obres d'urbanització i edificació derivades d'aquest Pla
parcial.

1. Planta baixa:
S’entén per planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani. En cap cas les cotes de
referència de les plantes baixes podran establir-se amb una variació per sota o per sobre d’1 metre
en relació a la cota modificada del terreny natural, ja que la planta soterrani passaria a tindre la
consideració de planta baixa.

2. Alçada reguladora màxima:
L’alçada reguladora màxima es prendrà des de la cota mitjana que resulta de la major i menor
cota de contacte del terreny modificat amb les façanes de l'edificació, fins al punt d’intersecció
del pla vertical de façana.
Per sobre de l'altura reguladora màxima solament es permeten, i de forma puntual, els elements
tècnics, instal·lacions o infraestructures.

3. Volum edificable màxim:
Factor que relaciona el volum de les edificacions amb la superfície de la parcel·la on se situa, y
s’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²sl).
El volum edificable és el que resulta de definir una envoltant que deixi dintre seu totes les
edificacions respecte de la cota del terreny modificat, inclosos els elements fixos o permanents,
com a maquinàries, instal·lacions o infraestructures vinculades o no a l'edificació.

4. Adaptació topogràfica del terreny:
De forma general a l’interior de la parcel·la es podrà alterar el nivell natural del terreny per facilitar
el desenvolupament dels usos previstos. La variació màxima serà la definida per la cota que equilibri
el volum total de desmunt amb volum total de replè.
Els límits de parcel·la que presentin desnivells en relació al carrer d’accés, espais públics o
equipaments hauran de tractar els talussos resultants amb vegetació per afavorir la integració
paisatgística de la intervenció. Aquest talussos no podran ser en cap cas superiors a 60º i caldrà
resoldre el vincle a peu pla en tots els límits en contacte amb espais públics i equipaments. Quan
calgui fer terraplens, aquest mantindran com a mínim la proporció 2/3 /vertical/horitzontal).
Dins d’aquet talús es podrà construir un mur que no podrà superar l’alçada màxima de 3,5 m.
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article 20.

Condicions generals dels usos

1. Aquest Pla parcial urbanístic estableix, la determinació d'aquells usos permesos que tenen el
caràcter de principals, en cada qualificació urbanística, d'acord amb la següent classificació:

a) Ús industrial: Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva
condició necessiten instal·lacions adequades. Inclou les determinades per la Classificació
catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en la Divisió
10 a 3900.
Aquest ús comprèn també les instal·lacions tècniques i ambientals de producció,
transformació i/o tractament de matèries relacionades amb les energies alternatives i
biocombustibles (com per exemple plantes de biomassa, etc).
Donada la proximitat respecte de la zona residencial dels futurs usos industrials, es prestarà
especial atenció al que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
d’activitats.

b) Ús de magatzem: D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009
(CCAE-2009), correspon a les incloses a la Divisió 49 que componen els dipòsits i magatzems
de mercaderies.

2. Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins de l’ús industrial els usos genèrics de taller, indústria,
logística i magatzem
3. Altrament el Pla parcial urbanístic estableix, els usos compatibles, que d'acord amb la Normativa
del Planejament Vigent, es poden donar simultàniament o coexistir amb l’ús global.
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TÍTOL 5 – REGULACIÓ DELS SISTEMES

article 21.

Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes

1. El sòl qualificat de sistemes queda vinculat a aquesta destinació, i seran de titularitat pública.
2. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de
concessió administrativa, o altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de gestió sigui
compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla parcial urbanístic.
article 22.

Sistema Viari

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i
l'aparcament, que han de permetre la connexió entre les diferents parts del sector amb el territori
de l'entorn i garantir un nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins de l'àmbit del Pla.
2. El Pla parcial defineix les seccions del vial corresponents (són les que s'indiquen en els plànols
corresponents). El repartiment de la secció representada als plànols d'ordenació té caràcter
indicatiu, essent obligatòria i normativa l'amplada total assenyalada en el mateix plànol.
3. El Pla Parcial incorpora la subclau 1.c (xarxa viària secundaria) d’acord amb el planejament vigent.
4. Es condiciona la implantació del vial d’accès d’entrada planejat a la restauració natural del Turó
del Cairot, amb independència de la futura tramitació del Pla Especial previst a l’article 25
d’aquestes Normes
5. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, S'estarà al que disposa la normativa
urbanística del Planejament Vigent per aquesta qualificació.
article 23.

Sistema de Serveis Tècnics

1. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 3 (serveis tècnics)
2. El sòl que aquest Pla qualifica com a sistema de serveis tècnics té per objecte garantir l’espai per a
les instal·lacions necessàries pel funcionament del sector.
3. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, S'estarà al que disposa la normativa
urbanística del Planejament Vigent per aquesta qualificació.
article 24.

Sistema d’Espais Lliures

1. Comprèn els sòls sistematitzats com a espais lliures destinats a parcs i jardins públics d'ús i domini
públic, que degut a la seva naturalesa i la seva especialització es mantenen lliures d’edificació i
altres usos.
2. El Pla Parcial incorpora la subclau 4.a (parcs públics), la subclau 4.b (Jardins urbans locals) i la
subclau 4.c (verd públic de protecció) d’acord amb el planejament vigent.
3. Donat el diferent caràcter i localització dels diferents tipus d’espais lliures en l’àmbit del present pla
parcial, el projecte d'urbanització tindrà en compte les següents consideracions:
a. Els espais lliures qualificats de 4.a, vinculats al Turó del Cairot hauran de tindre un tractament
de neteja i condicionament, a fi de conservar l’àmbit, d’especial interès ambiental i
paisatgístic. El projecte d’urbanització haurà de condicionar els recorreguts de vianants
necessaris per donar continuïtat a la xarxa. En aquest àmbit es duran a terme actuacions per
tal de valoritzar i recuperar el Turó:
-

Manteniment del mosaic agroforestal

-

Preservació de les vinyes i conreus associats

-

Restauració de la zona forestalamb la plantació d’especies arbòries de caràcter autòcton

b. Els espais lliures qualificats de 4.b hauran de funcionar com element de passeig i transició entre
el sòl urbà i el no urbanitzable.
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c.

Els espais lliures vinculats al curs d’aigua al sud de l’àmbit, el torrent de la font del Maset, i
qualificats de 4.c hauran de tindre un tractament i una configuració paisatgística vinculada al
curs fluvial del propi torrent.

4. Al subsòl d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics, mantenint la titularitat pública,
sempre que sigui compatible amb l’ús al qual es destina.
5. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, S'estarà al que disposa la normativa
urbanística del Planejament General vigent per aquesta qualificació.
6. s’habilitarà un recorregut a nivell de vianants i de bicicletes que pugui connectar la urbanització del
Maset amb el camí existent que porta fins el Camí Vell de Can Bonastre al Maset i també a la peça
d’equipament dins el sector.
article 25.

Sistema d’equipaments públics

1. Tenen la consideració de sistema d’equipaments els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius,
socials o comunitaris al servei directe dels ciutadans. Es destinen a la titularitat i ús públic, sense
perjudici de la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de concessió
administrativa, o altre règim equivalent.
2. El sistema d’Equipaments Comunitaris d’aquest Pla Parcial urbanístic s'identifica en els plànols
d'ordenació amb la clau 5, i es correspon amb el sòl d’equipament comunitari.
3. La delimitació de la reserva d’equipament, així com la seva localització i ús, es tramitarà via
redacció d’un pla especial que determinarà aquest factors. Els usos podran destinar-se a qualsevol
de les categories recollides en l'art. 316 del Planejament General vigent però preferiblement es
destinarà a usos vinculats al lleure i valor ambiental del propi Turó del Cairot. Caldrà garantir la
ubicació de l’equipament en els terrenys més planers adjacents al turó del Cairot, per preservar-ne
la seva morfologia.
4. El Pla especial haurà de garantir que es destinarà a equipament públic un mínim de 11.116m² i un
mínim de 20.953 m² a parc públic (4a) per donar compliment a les reserves mínimes establertes pel
planejament urbanístic general vigent i les condicions d’edificació de l’equipament seran fixades
per el propi Pla Especial
5. Durant la tramitació del mencionat Pla Especial caldrà sol·licitar informe a la Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental
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TÍTOL 6 – REGULACIÓ DEL LES ZONES

article 26.

Disposició general

La normativa del Planejament General vigent serà aplicable en tot allò que no s'especifiqui o concreti
en les normes reguladores del present Pla.
article 27.

Zona de desenvolupament industrial. Nau gran. Clau 22

1. Definició
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús industrial i de magatzems de tamany gran i molt
gran, en edificis aïllats separats dels límits de la parcel·la.
2. Condicions de parcel·lació
a) Parcel·la únca i indivisible amb una única activitat
3. Condicions de l'edificació
a) Tipus d'ordenació: L'edificació serà aïllada.
b) Separació de l'edificació als límits: segons es grafia al plànol vinculant d’ordenació de
l’edificació (o.03), 32m a tots els límits a excepció de la franja de parcel·la límit nord-est, que no
serà edificable, agafant com a referència la perpendicular al viari d’accés, com es detalla al
plànol
c) Edificabilitat neta: 0,80 m² sostre/m² sòl
d) Volum edificable màxim: 12,00 m³/m² sòl parcel·la
e) Alçada reguladora màxima: 15 m
f) Nombre màxim de plantes: PB+2
g) Ocupació màxima: 60%.
h) Tanques:
-

Únicament es podrà ballar la parcel·la privada quan aquesta limiti amb una altra parcel·la
privada o amb sistema viari.

-

Les tanques tindran una altura màxima de 1,80 m i seran forçosament calades en tota la
seva superfície, prohibint-se expressament les balles de malla metàl·lica.

-

Es recomana l’ús de balles naturals i/o vegetals

-

Quan la parcel·la privada limiti amb altres sistemes públics, aquesta podrà ballar-se sols
quan existeixi una diferència de cota entre zona i sistema de més de 1,5m d’altura. En la
resta de casos, el propi desnivell s’entendrà com a tanca.

4. Condicions d’urbanització dels espais lliures de parcel·la
a) Els espais lliures de les parcel·les podran ser utilitzats per a estacionaments, molls de càrrega,
descàrrega i emmagatzematge controlat, sistematitzant-se amb arbrat i jardineria.
S’enjardinaran tots els espais lliures que no tinguin una funció vinculada directament a
l’activitat. Com mínim el 15% de la superfície de la parcel·la tindrà acabats tous i permeables,
que facilitin el drenatge de l’aigua.
b) Els plànols de zonificació i d’ordenació mostren de manera indicativa i vinculant (en la seva
posició) quins han de ser els àmbits amb verd privat, que possibilitin una millor relació i
integració amb l’entorn. Els espais lliures d’edificació adjacents al sistema d’espais lliures
presentaran un tractament permeable i tou, prioritzant el seu enjardinament, amb
independència de l’ús que allotgin.
5. Condicions d'ús
a) Úsos principals: Industrial i/o logístic
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b) Usos compatibles: magatzem, industrial agricola, sanitari i esportiu.
c) Usos complementaris: Oficines relacionades amb l’activitat industrial i gestió del polígon,
educatiu en la vessant de formació professional. Es permet un habitatge vinculat a l’activitat
per a la seva guàrdia i custodia.
d) Càrrega i descàrrega: Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran dins de la parcel·la,
per la qual cosa es preveuran els molls suficients en els projectes d’edificació.
6. Llicència d’obres
Necessitat de presentar un estudi d’impacte i d’integració paisatgística que justifiqui el compliment
dels paràmetres establerts en el Pla, com a requisit per l’obtenció de la llicència d’obres.
7. Altres condicions
L’autorització de qualsevol activitat restarà condicionada a l’execució de la rotonda d’accés des
de la carretera BV-2241.
article 28.

Regulació de la dotació de places d’aparcament

1. La regulació pel que fa al nombre de places d'aparcament en el conjunt del sector es realitza a
partir de:
a) Regulació i previsió de places per estacionament a la via pública.
b) Previsió de places d'aparcament en les edificacions o parcel·les, fora de la via pública.
2. La dotació mínima de places d’aparcament en les edificacions, seran les determinades per la
legislació vigent d’aplicació. En qualsevol cas, aquesta dotació es calcularà en funció dels usos i el
sostre executat per a aquests usos.
3. Tot i que el Decret 344/2006 no estableix l’obligatorietat de fer una reserva de places d’aparcament
fora de la via pública per a turismes ni motocicletes per a usos diferents al residencial, es recomana
que els sectors que generin una demanda superior d’aparcament prevegin una reserva de places
dins del sector per tal de reduir la pressió de l’estacionament en la via pública. A partir de les
indicacions del Decret 344/2006, s’estableixen les ràtios de reserva següents:
a. Reserva d’aparcaments per turismes fóra de la via pública: 1 plaça per cada 500m² de sostre
(dimensió mínima de la plaça 4,75x2,4m)
b. Reserva d’aparcaments per a motocicletes fóra de la via pública: 1 plaça per cada 600m² de
sostre (dimensió mínima de la plaça 2,20x1,00m)
c.

Reserva d’aparcament per a bicicletes fóra de la via pública: 1 plaça per cada 100m² de
sostre.

Aquests ràtios de reserva es podran modificar sempre i quan l’activitat o activitats implantades
justifiquin altres necessitats.
article 29.

Condicions de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència

Sense perjudici de la normativa vigent que sigui aplicable, s'atendrà als següents criteris de forma
adequada:
1. Condicions generals de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència en la urbanització:
-

Model d'ocupació del sòl: Minimitzar el moviment de terres i l’alteració de la topografia.

-

Ambient atmosfèric: Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió
lumínica i protecció del cel nocturn, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament públic i
maximitzant l’estalvi i eficiència energètica.

-

Cicle de l’aigua: Preservar el sector del risc d’inundació, i deixar lliures les zones inundables
(després de l'aplicació de les mesures correctores de l'estudi de inundabilitat. Fomentar l’estalvi i
la reutilització de l’aigua per al reg de les zones verdes, així com una bona permeabilització
d’aquests sòls.
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-

Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació: Bones pràctiques en la gestió
dels residus durant la construcció. Dotar a la nova zona de les infraestructures i equipaments de
recollida selectiva de residus.

-

Qualitat del paisatge: Afavorir el manteniment dels elements naturals i paisatgístics
diferenciadors del territori mitjançant una planificació adient. Ús d’espècies arbòries pròpies i
vegetació autòctona en el tractament dels espais públics.

2. Condicions generals de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència en l’edificació i activitats:
-

Ambient atmosfèric: Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió
lumínica i protecció del cel nocturn, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament privat
exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència energètica. No alterar qualitat atmosfèrica de la zona, i
minimitzar risc de contaminació atmosfèrica derivada de la implantació de les noves activitats.

-

Cicle de l’aigua: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en les noves construccions, així
com en la mesura del possible una bona permeabilització de l’aigua al sòl en els àmbits lliures
d’edificacions.

-

Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació: Bones pràctiques en la gestió
dels residus durant la construcció. Complir amb la legislació vigent respecte a la manipulació i
eliminació de residus industrials.

-

Qualitat del paisatge: Integrar les edificacions i instal·lacions en el paisatge, incorporant
materials i elements constructius adients al territori.

article 30.

Criteris d’integració paisatgística i reducció de l’impacte ambiental

-

Estudi topogràfic acurat per definir la cota adequada de la plataforma més gran possible per
encabir la gran nau industrial i que possibiliti compensar el moviment de terres. Integrar la cota
d’aquesta plataforma per aconseguir que les visuals des de lluny siguin satisfactòries. Habilitar
adientment els talussos que es derivin de l’anivellament de l’àmbit. Es requereix d’un tractament
d’estabilització adient per tal de minimitzar-ne les esllavissades o la pèrdua i erosió del sòl.
Mesures de recobriment vegetal, el menor pendent possible i el drenatge eficient de l’aigua.

-

Possibilitar actuacions a la franja que separa la nova edificació de la carretera BV-2441. Tant el
límit de l’àmbit com la zona industrial s’ajusten al domini públic viari de la carretera. Dins la
parcel·la privada, i en la franja de servitud del sistema de carreteres, es preveu que sigui
aprofitada per fer varies actuacions que minimitzin la presencia de l’edificació. Tal i com es pot
veure a la secció esquemàtica adjunta, la plataforma industrial es troba per sota del nivell de la
carretera BV-2441, el talús resultant es tractarà amb vegetació tant arbustiva com d’arbrat amb
especies pròpies de la zona.

-

Als límits del sector, tant a l’anterior esmentada franja davant de la carretera com a la resta de
límits del sector industrial, es preveuen franges de plantació amb arbres i arbusts, que juntament
amb part del sistema viari actuaran de pantalla visual i de transició amb els espais circumdants
de sòl no urbanitzable.

-

Manteniment i millora del turó del Cairot. El manteniment d’aquest indret s’ha considerat
fonamental des del primer moment, el fet de mantenir-lo, permetrà reduir l’impacte visual des
de la carretera.

-

Proposta de treballs acurats d’urbanització al límit del sector amb la urbanització del Maset, que
possibilitin d’una banda vincular la urbanització amb nous espais lliures de qualitat, i d’altra
banda disminuir l’impacte visual de la nau en relació a la urbanització.

-

Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció, donat que el risc d’erosió incrementa
proporcionalment amb l’extensió ocupada

-

Evitar les excavacions i els moviments de terres en les proximitats al torrent de la font del Maset,
al límit sud de l’àmbit.

-

Estudiar la coloració de les façanes amb tonalitats similars a les de l’entorn en què s’ubiquen,
com poden ser colors beix, verds olives o colors terrossos de la zona contigua. Així com l’acabat
de la coberta, que tindrà un impacte visual destacat des de la carretera BV-2441; s’estudiarà la
possibilitat de preveure coberta inclinada amb acabat vegetal.
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-

Adequació ambiental del vial d’accés al polígon industrial i els nous recorreguts de vianants a
l’interior de l’àmbit.

-

L’ocupació màxima de la zona industrial és del 60%, la resta de sòl, destinat a ús industrial però
no edificable, tindrà un tractament específic; com a mínim a les àrees representades als plànols
d’ordenació com a “urbanització permeable indicativa”. Aquesta urbanització més tova, haurà
de facilitar el drenatge de les aigües així com la vegetació adequada per afavorir la integració
paisatgística de l’edificació amb l’entorn i disminuir l’impacte visual dees de la urbanització del
Maset.

-

La xarxa de sanejament serà separativa.

-

Les aigües residuals produïdes per l’ús del sòl industrial es sotmetran a un pretractament abans
de ser abocades a la xarxa de clavegueram. Aquest pretractament garantirà que la qualitat de
les aigües residuals sigui assimilable a les domèstiques

-

Les aigües pluvials es conduiran a una llera natural, el torrent de la Fontsanta

-

La xarxa d’enllumenat públic donarà compliment a les determinacions de la llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat.

-

Amb l’atorgament de les corresponents llicencies ambientals, l’ajuntament vetllarà per donar
compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.

-

Amb l’atorgament de les corresponents llicències, l’ajuntament demanarà incorporar un estudi
d’integració paisatgística detallat que doni compliment als paràmetres definits per el present pla
parcial

-

Es donarà compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient
atmosfèric i llurs modificacions

-

Els residus d’enderroc, d’excavació i de la construcció que es generin en l’execució de les obres
s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora
dels residus i el decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

1.1 INTRODUCCIÓ
L’art. 66 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme; determina, entre
altres, que el document de pla parcial urbanístic haurà d'incloure l'avaluació econòmica i financera,
que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que
ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris.

1.2 ESTUDI I JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL SECTOR
L’objecte d’aquest apartat és la formulació de l’avaluació econòmica i financera del
desenvolupament del sector Can Bonastre, al municipi de Masquefa per tal de concloure’n la seva
viabilitat.
1.2.1

Metodologia de la valoració urbanística

El procediment escollit per efectuar la valoració urbanística i avaluar la viabilitat econòmica del sector
industrial Can Bonastre és el que s’indica a continuació:
a) Identificació dels valors de venda (mitjançant estudi de mercat per a la tipologia edificatòria)
b) Estimació dels costos de construcció de l’edificació.
c) Estimació dels costos d’urbanització
d) Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Dinàmic.
1.2.2

Valors de venda

El valor de mercat resulta ser el protagonista de gairebé totes les valoracions i és per aquest motiu que
sigui una dada molt “sensible” d'establir de cara a la viabilitat econòmica del sector. Aquest valor que
sempre és objecte de controvèrsia, ho és més encara en una situació econòmica com l'actual.
Les condicions de mercat estan fortament condicionades per la falta de finançament i pel
“refredament” de l'activitat econòmica, la qual cosa suposa que les operacions de compra-venda
variïn de forma molt important en funció de la conjuntura particular del venedor i comprador.
Estudi de mercat
S'ha donat prioritat a l'obtenció de mostres de mercat primari, és a dir de naus industrials d’obra nova,
amb venda directa del promotor o de l'entitat bancària que ha assumit la promoció. No obstant això,
no ha estat possible trobar més d'un testimoni del mercat primari, i per tant, s'han aplicat coeficients
correctors en funció de la localització, l'antiguitat i l'estat de conservació a les mostres trobades.
Per a l'aplicació dels coeficients de ponderació s'ha pres com a referència el que s’estableix en l'art. 13
del Real Decreto 1020/1993 de 25 de juny, per el que s’aproven les normes tècniques de valoració i el
marc de valors del sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral dels béns immobles de
naturalesa urbana.
Coeficient de localització (Cl): S’han considerat els següents coeficients en funció de la localització
respecte el municipi d’estudi.
COEFICIENTS CORRECTORS VALOR
SEGONS LOCALITZACIÓ

LOCALITZACIÓ
Municipi o rodalies
Rodalies més ben conectades
Rodalies memys próximes
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Coeficient en funció de l’estat de conservació (Cc): S'han considerat els següents coeficients en funció
de l’estat de conservació:
COEFICIENTS CORRECTORS VALOR
SEGONS ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ
Bó
Normal
Regular
Deficient
Molt deficient
Ruinós

COEF.
1,00
0,90
0,75
0,50
0,20
0,00

Coeficient per antiguitat (Ca): Al quadre següent es reprodueixen els coeficients considerats per als
usos industrials i terciaris:
COEFICIENTS CORRECTOR
VALOR ANTIGUITAT CONSTRUCCIÓ*
ANTIGUÏTAT
(anys complerts)

Ús 2º (ind.l, comer., turístic, hosteleria,
esportiu, sanitari)

Categories
1-2
3-4-5-6
7-8-9
0 - 4 anys
1,00
1,00
1,00
5 - 9 anys
0,93
0,91
0,89
10 - 14 anys
0,86
0,84
0,80
15 - 19 anys
0,80
0,77
0,72
20 - 24 anys
0,75
0,70
0,64
25 - 29 anys
0,70
0,65
0,58
30 - 34 anys
0,65
0,60
0,53
35 - 39 anys
0,61
0,56
0,48
40 - 44 anys
0,57
0,52
0,44
45 - 49 anys
0,54
0,48
0,40
50 - 54 anys
0,51
0,45
0,37
55 - 59 anys
0,48
0,42
0,34
60 - 64 anys
0,45
0,39
0,31
65 - 69 anys
0,43
0,37
0,29
70 - 74 anys
0,41
0,35
0,23
75 - 79 anys
0,39
0,33
0,25
80 - 84 anys
0,37
0,31
0,23
85 - 89 anys
0,36
0,29
0,21
90 - i més anys
0,35
0,28
0,20
* Segons art. 13 RD 1020/1993 Valoracions cadastrals

Coeficient per tamany (Ct): Al quadre següent es reprodueixen els coeficients considerats per als
tamanys industrials i terciaris en relació al tamany mínim admissible en el PPU Can Bonastre

COEFICIENTS CORRECTORS VALOR
SEGONS TAMANY CONSTRUCCIÓ

TAMANY
inferior a 1000m²
entre 1000 m² i 5000m²
entre 5000 m² i 10000 m²
entre 10.000 m² i 15.000 m²
més de 15.000 m²
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Segons l'exposat anteriorment, en els següents quadres es mostren els valors de mercat ponderats en
funció de la localització, l'antiguitat i estat de conservació.

Coef.
localització

Coef.
antiguïtat

Coef.
cons./qualitat

Coef.
Tamany

ESTUDI DE MERCAT NAUS INDUSTRIALS ANOIOA

valor
ponderat m²

1

2ª mà

Piera

2.300,00 m²st

1.650.000,00 €

717,39 €/m²st

1,00

1,00

1,10

0,90

710,22 €/m²st

2

2ª mà

Masquefa

1.000,00 m²st

515.000,00 €

515,00 €/m²st

1,00

1,00

1,10

0,90

509,85 €/m²st

3

2ª mà

El Bruc

4.300,00 m²st

4.000.000,00 €

930,23 €/m²st

0,90

1,00

1,10

0,95

874,88 €/m²st

4

2ª mà

Masquefa

700,00 m²st

250.000,00 €

357,14 €/m²st

1,00

1,09

1,25

0,90

437,95 €/m²st

5

2ª mà

Hostalets de Pierola

365,00 m²st

150.000,00 €

410,96 €/m²st

1,00

1,09

1,10

0,90

443,47 €/m²st

6

2ª mà

Vilanova del Camí

9.000,00 m²st

4.500.000,00 €

500,00 €/m²st

1,10

1,09

1,10

1,05

692,42 €/m²st

2.944,17 €/m²st

1.844.166,67 €

571,79 €/m²st

localització

m² construïts

Preu €

valor m²

Promig

1.2.3

611,46 €/m²st

Estimació dels costos de construcció de l’edificació

Segons el BEC del 1r trimestre de 2.016, el cost de construcció d’una nau industrial (inclòs el 20% de
benefici industrial i despeses generals) es de 419,96 €/m²st.
S'ha estimat oportú ponderar a la baixa en un 20% aquest cost, doncs donada la conjuntura actual,
aquesta rebaixa és habitual i factible. Per tant, el PEC ponderat que resulta és de 335,97 €/m²st.
Però, també cal considerar les despeses indirectament relacionades amb la construcció i que
s’estimen a partir del seu propi pressupost d’execució material o per contracte. Els percentatges
estimats són els que s’indiquen a la taula (segons valors recomanats per ARQUITASA o EME DOS), i per
tant, tenim:
COST EDIFICACIÓ
Cost Obres d'Edificació (PEC)
Seguretat i salut

335,97 €/m²st*
2,00% PEC Const.

6,72 €/m²st

Honoraris tècnics

8,00% PEC Const.

22,40 €/m²st

Taxes i llicències

3,50% PEM Const.

12,65 €/m²st

Impostos no recuperables

0,50% PEM Const.

1,81 €/m²st

Primes de seguro i entitats de control

0,50% PEM Const.

1,81 €/m²st

Despeses notarials i registrals

0,30% PEC Const.

1,01 €/m²st

Varis i imprevistos

0,50% PEC Const.

1,68 €/m²st

Despeses de comercialització

0,10% Preu venda

0,34 €/m²st

COSTOS TOTALS CONSTRUCCIÓ NAUS

384,37 €/m²st

* Cost segons BEC 1r 2016, ponderat amb una baixa del 20 %

1.2.4

Estimació dels costos d’urbanització

L’estimació del cost de les obres d’urbanització, per capítols és el següent:
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IMPORTS APROXIMATS DEL COST D'UNA URBANITZACIÓ NOVA
Núm: Capítol:

PEM (€/m² de vialitat):

PEC (abans d'IVA) (€/m²
de vialitat):

1

ENDERROCS

3,50 € / m²

4,24 € / m²

2

MOVIMENT DE TERRES

11,50 € / m²

13,92 € / m²

3

PAVIMENTACIÓ

37,50 € / m²

45,38 € / m²

4

XARXA DE CLAVEGUERAM D'AIGÜES PLUVIALS

18,00 € / m²

21,78 € / m²

5

XARXA DE CLAVEGUERAM D'AIGÜES RESIDUALS

10,00 € / m²

12,10 € / m²

6

XARXA D'AIGUA POTABLE

7,50 € / m²

9,08 € / m²

7

XARXA DE REG

5,00 € / m²

6,05 € / m²

8

XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

15,00 € / m²

18,15 € / m²

9

XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

6,00 € / m²

7,26 € / m²

10

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

13,00 € / m²

15,73 € / m²

11

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

4,50 € / m²

5,45 € / m²

12

XARXA DE GAS

1,00 € / m²

1,21 € / m²

13

ENJARDINAMENT EN VIALS

1,50 € / m²

1,82 € / m²

14

SENYALITZACIÓ

1,00 € / m²

1,21 € / m²

15

MOBILIARI URBÀ I CONTENIDORS

5,00 € / m²

6,05 € / m²

16

SEGURETAT I SALUT

3,00 € / m²

3,63 € / m²

143,00 € / m²

173,03 € / m²

PEM (€/m² de Z.V.):

PEC (abans d'IVA) (€/m²
de Z.V.)

Suma:

Núm: Capítol:
17

URBANITZACIÓ DE ZONES VERDES

7,50 € / m²

9,08 € / m²

18

CONSERVACIÓ ESPAIS LLIURES

1,50 € / m²

1,82 € / m²

PEM (ut):

PEC (abans d'IVA) (ut):

150.000,00 €

181.500,00 €

Núm: Capítol:
19

CONSTUCCIÓ DEPURADORA

COST OBRES D'URBANITZACIÓ SECTOR PPU CAN BONASTRE DE MASQUEFA
Superfície de tot l'àmbit (m²):

174.771,00 m²

Superfície vialitat dins sector (m²):

3.861,00 m²

Superfície vialitat fora sector (m²):

1.800,00 m²

Superfície vialitat reserva (m²):

PEM (€/m²):

0,00 m²

Superfície de Zona verda en espais lliures (m²)

21.435,00 m²

Superfície espais lliures conservació (m²)

27.421,00 m²

PEM urbanització vialitat + serveis dins sector (€):

552.123,00 €

143,00 m²

PEM urbanització vialitat + serveis fora sector (€):

215.100,00 €

119,50 m²

0,00 €

34,30 m²

205.657,50 €

7,50 m²

PEM espais lliures conservacio(€):

41.131,50 €

1,50 m²

PEM construcció estació depuradora (€):

150.000,00 €

PEM urbanització vialitat reserva (€):
PEM urbanització zona verda en espais lliures (€):

PEM del total de la urbanització (€):
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
13,00% DESPESES GENERALS:
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA:

1.164.012,00 €
1.164.012,00 €

151.321,56 €
69.840,72 €
1.385.174,28 €

Però, també cal considerar les despeses indirectament relacionades amb les obres d’urbanització i que
s’estimen a partir del seu propi pressupost d’execució material o per contracte.
Els percentatges estimats són els que s’indiquen a la taula (segons valors recomanats per ARQUITASA o
EME DOS), i per tant, tenim:
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COST TOTAL D'URBANITZACIÓ
Cost Obres d'Urbanització (PEC)

1.385.174,28 €

Cost Obres d'Urbanització (PEM)

1.164.012,00 €

Honoraris tècnics

4,00% PEM urbanització

Impostos no recuperables

1,00% PEM urbanització

9.619,93 €

Primes de seguro i entitats de control

1,00% PEM urbanització

9.619,93 €

Taxes i llicències

0,50% PEM urbanització

4.809,97 €

Despeses d'administració promotor

0,50% PEM urbanització

4.809,97 €

Despeses notarials i registrals

2,00% PEM urbanització

19.239,87 €

Varis i imprevistos

0,50% PEM urbanització

COST TOTAL D'URBANITZACIÓ

1.2.5

38.479,74 €

4.809,97 €
1.476.563,65 €

Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Estàtic

Existeixen diversos mètodes de valoració, tots ells recollits, reconeguts, contemplats i desenvolupats per
les Normes Europees de Valoració i la O.M., encara que les denominacions no sempre siguin
idèntiques.
Els mètodes més emprats són els següents:
- Mètode del cost:
- Valor de reemplaçament brut (CRB)
- Valor de reemplaçament net (CRN)
- Mètode de comparació, o mètode de comparació amb el mercat.
- Mètode d’actualització de rentes.
- Mètode residual:
- Mètode residual dinàmic. Anàlisis d’inversions amb valors esperats.
- Mètode residual estàtic. Anàlisis d’inversions amb valors actuals.
Per a realitzar la valoració urbanística i estudiar la viabilitat econòmica de la promoció projectada en
el present Pla parcial, s’ha escollit el Mètode residual estàtic.
L’orde ECO 805/2003 estableix que únicament podrà aplicar-se el mètode residual estàtic, als solars i
immobles en rehabilitació en els que es pugui començar l’edificació o rehabilitació en un termini no
superior a un any, així com als solars edificats.
Els Mètodes residuals de valoracions consisteixen en determinar el valor de mercat del sòl o edifici a
partir del valor del producte immobiliari final, deduint d’ells totes les despeses i inversions necessàries,
incloent les despeses financeres, comercials i el marge brut o benefici que presumiblement un
promotor de tipus mig consideraria. Es basen en el principi del valor residual i en el principi del major i
menor ús, i serveixen per determinar el valor de mercat de terrenys, sòls o immobles.
A la normativa de valoracions de garantia, es defineixen i desenvolupen aquests mètodes i
s’estableixen en la secció cinquena de la norma, articles 34 al 42 dos possibilitats per a la taxació,
donant en alguns casos l’opció de valorar segons el seu criteri pel mètode dinàmic o estàtic.
En aquest cas, com la previsió de desenvolupament del sector des de el seu començament és d’un
any, aplicarem el mètode residual estàtic.

Mètode residual estàtic
Per el càlcul del valor residual amb el procediment estàtic es seguiran els següents passos:
- S’estimaran els costos de construcció, els de comercialització i, en el seu cas, els financers normals
per un promotor de tipus mig i per una promoció de característiques similars a la analitzada. En el
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cas d’immobles en rehabilitació i en aquells terrenys que contin amb projecte d’obra nova també
es tindran en compte els costos de construcció pressupostats en el corresponent projecte.
- S’estimarà el valor en venda de l’immoble a promoure per la hipòtesis d’edifici acabat a la data de
la taxació.
- Es fixarà el marge de benefici del promotor
- S’aplicarà la fórmula de càlcul:

F  VM * (1  b )   Ci

APLICACIÓ DEL MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC
DADES GENERALS SECTOR
SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SUP Aprofitament

174.771,00 m²

110.438,00 m²

SOSTRE MÀX

ZONA

CLAU 22 (ed. Neta 0,8 m²s/m²st)

Valor de mercat de l'immoble acabat

88.350,40 m²st
611,46 €/m²st

VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC
VRS = VM * (1-b) - ∑Ci
VRS

Valor de repercussió del sòl

VM

Valor de mercat

b

Benefici promotor

benefici mínim ús industrial

27%

(b-1)
∑ Ci

0,73
Cada un dels pagaments necessaris considerats

Construcció i gestió

Construcció

euro/m²st construït segons BEC 2n trimestre 2015
amb una baixa del 20%

Cost Obres d'Edificació (PEC)

335,97 €/m²st*

Seguretat i salut

2,00% PEC Const.

6,72 €/m²st

Honoraris tècnics

8,00% PEC Const.

22,40 €/m²st

Taxes i llicències

3,50% PEM Const.

12,65 €/m²st

Impostos no recuperables

0,50% PEM Const.

1,81 €/m²st

Primes de seguro i entitats de control

0,50% PEM Const.

1,81 €/m²st

Despeses notarials i registrals

0,30% PEC Const.

1,01 €/m²st

Varis i imprevistos

0,50% PEC Const.

1,68 €/m²st

Despeses de comercialització

0,10% Preu venda

0,34 €/m²st

COSTOS TOTALS CONSTRUCCIÓ NAUS €/m²

384,37 €/m²st

Gestió
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Honoraris tècnics Planejament

35.000,00 €

Honoraris tècnics Reparcel·lació

15.000,00 €

Despeses, registre, notaria, i altres

7.000,00 €

Gestió Junta Compensació

12.000,00 €

COSTOS TOTALS PLANEJAMENT i GESTIÓ

69.000,00 €

REPERCUSSIÓ €/m²

0,78 €/m²st

Valor de repercussió per m² de sòl (sòl urbanitzat)

61,22 €/m²st

Valor de l'aprofitament urbanístic

5.408.649,56 €
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Despesa urbanització (PEC)

Urbanització

COST TOTAL D'URBANITZACIÓ (PEC)

1.385.174,28 €

COST TOTAL D'URBANITZACIÓ (PEM)

1.164.012,00 €

Honoraris tècnics

4,00% PEC Const.

38.479,74 €

Impostos no recuperables

1,00% PEC Const.

9.619,93 €

Primes de seguro i entitats de control

1,00% PEC Const.

9.619,93 €

Taxes i llicències

0,50% PEC Const.

4.809,97 €

Despeses d'administració promotor

0,50% PEC Const.

4.809,97 €

Despeses notarials i registrals

2,00% PEC Const.

19.239,87 €

Varis i imprevistos

0,50% PEC Const.

1.476.563,65 €

REPERCUSSIÓ €/m²

15,68 €/m²st

Cessió 10% valor aprofitament

Despesa cessió 10%

540.864,96 €

€

-540.864,96 €

Valor de l'aprofitament urbanísitc (descomptat el 10% de cessió)

4.867.784,61 €

Despesa Urbanització

-1.476.563,65 €

€

Valor del sòl sense urbanitzar

Valor de repercussió del sòl sense urbanitzar

1.2.6

4.809,97 €

COSTOS TOTALS URBANITZACIÓ

3.391.220,96 €

19,40 €/m²s

Conclusions sobre la viabilitat econòmica del sector

Tal com es desprèn de la justificació anterior, el valor residual del sòl abans d’urbanitzar es superior al
valor que té com a sòl rústic, per tant, el sector és econòmicament viable.
Si bé és cert que s'ha aplicat una baixa important del 20% sobre els preus de construcció de la nau
extrets del BEC 1r trimestre 2016, aquesta rebaixa, tot i ser significativa, és perfectament assolible, ja que
al tractar-se d’una nau única, el cost de repercussió per m² és fàcilment negociable a la baixa. De
totes maneres, el marge és ampli tenint en compte el valor residual del sòl sense urbanitzar de
19,40€/m² respecte al valor com a sòl rústic estimat en 5 €/m². I d’altra banda, s'ha aplicat també un
benefici promotor del 27% que fàcilment podria ser del 20% o inclús inferior.
Per tant doncs, podem concloure que es tracta d'un projecte viable i amb un cert marge de seguretat.

1.3 IMPACTE DE L’ACTUACIÓ PREVISTES SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES
El Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei del sòl
(Publicat al BOE de 26 de juny de 2008), disposa en el seu article 15.4:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
Les previsions contingudes en el precepte transcrit han estat traslladades a l’ordenament urbanístic
català, i adaptades al mateix, per mitjà del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme. Concretament, en el seu article 66 apartat d) del TRLU en relació a la
documentació dels plans parcials urbanístics li dona la redacció següent:
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d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la
seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de
la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris.
En compliment, doncs del mandat legal exposat anteriorment, s’incorpora el present informe de
sostenibilitat econòmica, el qual contindrà, bàsicament, una estimació de les repercussions del
desenvolupament del mateix sobre les finances públiques implicades.
7.2.1

Criteris d’avaluació i consideracions prèvies

Pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les actuacions que repercuteixen en les finances
públiques, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: per una banda aquelles que estan sotmeses
a algun règim o tipus de gestió que ja garanteixen en el seu interior el repartiment equitatiu de
beneficis i càrregues, i per altra, les que corresponen a actuacions pròpies dels sistemes, ja sigui
actuacions d’adquisició de sòl o d’urbanització de terrenys i/o construcció d’equipaments.
En aquest sentit, bàsicament, dels sistemes de gestió i urbanització dels sectors objecte de planejament
derivat, se’n derivaran per l’Ajuntament (Hisenda pública afectada), per una banda cessions, que es
composaran de vials, espais lliures, equipaments, i el 10% de l’aprofitament de l’àmbit, per l’altra, la
recepció de la urbanització comportarà l’obligació de fer-se’n càrrec del seu manteniment.
Per tant es pot dir que de la gestió dels sectors es deriven per a l’Ajuntament determinats drets i
obligacions que es traduiran per a la hisenda municipal en ingressos i despeses.
Es determinarà que l’execució d’aquest nou sector és econòmicament sostenible, si el balanç entre les
“despeses” i “ingressos” que es generen sobre la hisenda pública municipal resulti positiu (ingressos vs
despeses).
Per tal d’efectuar aquest balanç econòmic caldrà identificar i estimar els ingressos i despeses que
comporta el desenvolupament d’aquest sector vers les finances municipals.
Per una banda, caldrà considerar l’impacte causat per la implantació i manteniment de noves
infraestructures viàries i espais lliures així com també els costos associats a la prestació de serveis que
comportarà la implantació dels nous usos previstos.
Per una banda, caldrà considerar la recaptació econòmica en concepte d’impostos de béns
immobles (IBI), impostos d’activitats econòmiques (IAE), altres impostos extraordinaris com taxes de
construcció i llicències d’obra i, per altra banda, el valor derivat de la cessió del 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector.
7.2.2

Estimació de les despeses municipals generades

Les despeses de manteniment associades a les noves infraestructures i serveis, es formulen sobre les
superfícies de sistemes següents: viari i espais lliures.
El cost anual de manteniment de les zones verdes, en aquest pla parcial d’ús industrial es preveu
diferent segons cada subclau (4a, 4b i 4c) tenint en compte el tipus d'espais lliures i urbanització
necessària de cada un d'ells, amb naturaleses molt diferents. Així, es preveu un mòdul unitari de 1,80
€/m² any de cost anual de manteniment per els espais lliures 4b; un mòdul unitari de 0,5 €/m² any de
cost anual de manteniment per els espais lliures 4a i un mòdul unitari de 1,00 €/m² any de cost anual de
manteniment per els espais lliures 4c.
En el cas del cost anual de manteniment i neteja de la xarxa viària (incloent enllumenat públic, servei
d’escombraries, etc) es preveu un mòdul unitari de 3,50 €/m² any de cost anual de manteniment
d’aquest sistema. (1,4 €/m² any de manteniment i neteja i 2,10 €/m² any de servei d'enllumenat i
clavegueram)
I finalment, un cost per al servei d'escombraries i residus de 0,60 €/m²s any.
El que suposa un cost anual de:

66

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Quantitat

RATIO
€/m²st any

Quantitat

TOTAL

Manteniment i neteja viària

-1,40 €/m²s any

3.861,00 m²s

-5.405,40 €/any

Manteniment parcs i jardins 4a

-0,50 €/m²s any

0,00 m²s

0,00 €/any

Manteniment parcs i jardins 4b

-1,80 €/m²s any

15.099,00 m²s

-27.178,20 €/any

Manteniment parcs i jardins 4c

-1,00 €/m²s any

6.336,00 m²s

-6.336,00 €/any

Servei escombraries i residus

-0,60 €/m²s any

110.438,00 m²s

-66.262,80 €/any

Sevei enllumenat i clavegueram

-2,10 €/m²s any

3.861,00 m²s

Despesa béns i serveis

-8.108,10 €/any
-113.290,50 €/any

En aquest cas ens trobem davant un pla d'etapes d'un any, i per tant, ja al segon any el sector es
trobarà totalment consolidat. La prestació i manteniment dels serveis públics haurà de fer-se des de la
recepció definitiva de les obres d'urbanització, la qual es preveu a finals del primer any.
7.2.3

Estimació del ingressos municipals generats

1. Ingressos ordinaris
- Impost sobre béns immobles (IBI): El rang de valors mitjos s’ubica entre 1,50 i 3,00 €/m² de sostre i any.
S'ha considerat un valor d’1,20 €/m² de sostre i any.
- Impost d’activitats econòmiques (IAE): El rang de valors mitjos s’ubica entre 1,80 i 5,00 €/m² de sostre i
any. s'ha considerat un valor mig de 1,50 €/m² de sostre i any. En aquest cas farem hipòtesis diverses,
en el quadre adjunt, amb 5 anys de duració, es pot veure com repercuteix l'activitat econòmica en
funció del % en funcionament sobre la hisenda municipal.
Al contrari que els costos de manteniment dels serveis públics, els ingressos ordinaris seran progressius en
el temps. És a dir, la part de l'IBI corresponent al valor del sòl es produirà en un primer lloc previsiblement
al segon any per a la totalitat de les parcel·les, no obstant això la part corresponent a l'edificació
podem considerar que serà progressiva conforme es vagin edificant les parcel·les. I finalment,
posteriorment a l'edificació s'instal·lessin les activitats econòmiques, i amb elles els ingressos
corresponents a I’IAE.
Tot i que el desenvolupament del sector i posada en marxa de l'activitat es preveu en el transcurs d'un
any, i per tant a partir del segon ja es podrien considerar els ingressos; es demostra amb els quadres
adjunts la sostenibilitat del sector al marge de l'activitat.

Quantitat
IBI
IAE
Màxim d'Ingressos ordinaris TOTAL

RATIO
€/m²st any

Quantitat

1,20 €/m²st any

88.350,40 m²st

1,50 €/m²st any

88.350,40 m²st

TOTAL
106.020,48 €/any
132.525,60 €/any
238.546,08 €/any

2. Ingressos extraordinaris
Els impostos extraordinaris com són el 10% d’aprofitament urbanístic, les llicències d’obra, taxes de
construcció, etc..., es tenen en compte en aquest informe de sostenibilitat econòmica tot i que són
recaptacions no periòdiques (només es donen en el moment d’execució), es consideren valors
representatius del balanç econòmic anual al llarg dels anys previstos en el pla d’etapes.
En qualsevol cas, el valor corresponent al 10% de l'aprofitament de cessió gratuïta, no s'ha tingut en
compte dins del balanç d'ingressos-despeses, doncs aquest valor es preveu que sigui adjudicat en sòl i
no monetàriament, i per tant, si bé es tracta d'un valor patrimonial, no obstant això no entra en el flux
de la caixa de la hisenda local.
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RATIO

Quantitat

Quantitat

€/m²st any

Aprofitament urbanístic

TOTAL

10,00%

540.864,96 €

Llicències i taxes Urbanització

0,07 €/m²s

64.333,00 m²s

4.809,97 €

Llicències i taxes Edificació

8,47 €/m²st

88.350,40 m²st

748.308,58 €

Ingressos extraordinaris TOTAL

7.2.4

753.118,55 €

Balanç econòmic i conclusions
RATIO

Quantitat

Quantitat

€/m²st any

TOTAL

IBI

1,20 €/m²st any

88.350,40 m²st

IAE

1,50 €/m²st any

88.350,40 m²st

Màxim d'Ingressos ordinaris TOTAL
Aprofitament urbanístic

106.020,48 €/any
132.525,60 €/any
238.546,08 €/any

10,00%

540.864,96 €

Llicències i taxes Urbanització

0,07 €/m²s

64.333,00 m²s

4.809,97 €

Llicències i taxes Edificació

8,47 €/m²st

88.350,40 m²st

748.308,58 €

Ingressos extraordinaris TOTAL

753.118,55 €

TOTAL INGRÈS CORRENT
Manteniment i neteja viària

-1,40 €/m²s any

3.861,00 m²s

Manteniment parcs i jardins 4a

-0,50 €/m²s any

0,00 m²s

-5.405,40 €/any
0,00 €/any

Manteniment parcs i jardins 4b

-1,80 €/m²s any

15.099,00 m²s

-27.178,20 €/any

Manteniment parcs i jardins 4c

-1,00 €/m²s any

6.336,00 m²s

-6.336,00 €/any

Servei escombraries i residus

-0,60 €/m²s any

110.438,00 m²s

-66.262,80 €/any

Sevei enllumenat i clavegueram

-2,10 €/m²s any

3.861,00 m²s

Despesa béns i serveis

-8.108,10 €/any
-113.290,50 €/any

TOTAL DESPESA CORRENT
878.374,13 €

DÈFICIT O SUPERÀVIT PÚBLIC

Quantitat

any 1

any 2

any 3

any 4

any 5

IBI

100 %

106.020,48 €

100 %

106.020,48 €

100 %

106.020,48 €

100 %

IAE

50 %

66.262,80 €

100 %

132.525,60 €

50 %

66.262,80 €

0%

Màxim d'Ingressos ordinaris TOTAL

172.283,28 €

Aprofitament urbanístic

100 %

Llicències i taxes Urbanització

100 %

4.809,97 €

Llicències i taxes Edificació

50 %

374.154,29 €

106.020,48 €
0,00 €

238.546,08 €

172.283,28 €

106.020,48 €

172.283,28 €

238.546,08 €

172.283,28 €

540.864,96 €
50 %

374.154,29 €

Ingressos extraordinaris TOTAL

919.829,22 €

374.154,29 €

TOTAL INGRÈS CORRENT

378.964,26 €

546.437,57 €

Manteniment i neteja viària

100 %

-5.405,40 €

100 %

-5.405,40 €

100 %

-5.405,40 €

100 %

-5.405,40 €

100 %

Manteniment parcs i jardins 4a

100 %

0,00 €

100 %

0,00 €

100 %

0,00 €

100 %

0,00 €

100 %

0,00 €

Manteniment parcs i jardins 4b

100 %

-27.178,20 €

100 %

-27.178,20 €

100 %

-27.178,20 €

100 %

-27.178,20 €

100 %

-27.178,20 €

Manteniment parcs i jardins 4c

100 %

-6.336,00 €

100 %

-6.336,00 €

100 %

-6.336,00 €

100 %

-6.336,00 €

100 %

-6.336,00 €

Servei escombraries i residus

100 %

-66.262,80 €

100 %

-66.262,80 €

100 %

-66.262,80 €

100 %

-66.262,80 €

100 %

-66.262,80 €

Sevei enllumenat i clavegueram

100 %

-8.108,10 €

100 %

-8.108,10 €

100 %

-8.108,10 €

100 %

-8.108,10 €

100 %

-5.405,40 €

-8.108,10 €

Despesa béns i serveis

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

TOTAL DESPESA CORRENT

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

-113.290,50 €

DÈFICIT O SUPERÀVIT PÚBLIC

265.673,76 €

433.147,07 €

58.992,78 €

125.255,58 €

58.992,78 €

Tal i com es pot veure als quadres adjunts, l’impacte del Pla Parcial Urbanístic del sector de can
Bonastre per la hisenda municipal, és sostenible. En tots els escenaris considerats, el sector genera
superàvit públic. En el pitjor dels casos, en un escenari sense activitat, el pagament de l’IBI és suficient
per cobrir les despeses de manteniment i serveis del sector.
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2. PLÀNOLS

aprovació provisional
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