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1. INTRODUCCIÓ
1.
INTRODUCCIÓ

1.1. Presentació i normativa aplicable
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’emmarca en el procés d’Avaluació Ambiental del
Pla Parcial urbanístic del sector de “Can Bonastre”, situat a l’extrem oest del municipi de Masquefa, i té
com a objecte l’estudi i anàlisi del seu possible impacte.
El procés d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes va ser referit per primer cop l’any 2001 quan va
ser aprovada la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, pel Parlament Europeu i del Consell,
coneguda com la Directiva d’Avaluació Ambiental Estratègica.
Aquesta Directiva introdueix l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes com un procés que s’integra
en les diferents fases d’un pla com un factor de racionalitat més per augmentar-ne la qualitat,
l’excel·lència i l’efectivitat. Aquesta Directiva va ser transposada a la legislació estatal mitjançant la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
A Catalunya, per la seva banda, aquesta norma s’ha vist reflectida en la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de Plans i Programes, i modificada per Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.
Recentment, el procediment ha variat lleugerament arran de l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9
de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, en la qual es defineix el procediment a seguir per a
l’avaluació ambiental estratègica d’un pla o programa, així com en l’entrada en vigor de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
El Pla Parcial que aquí s’analitza, desenvolupa un planejament urbanístic general que no ha estat
objecte d’avaluació ambiental, pel que d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009, s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental.
En aquest sentit el present Pla Parcial i segons l'Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona rebut en data 13 de gener de 2016, s'ha d'ajustar 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. El contingut del present Informe de Sostenibilitat
Ambiental s'adapta al que es determina en aquest article, malgrat l'índex sigui el d'un document
d'Estudi Ambiental Estratègic (segon les llei 21/2013) i en particular es valoren cadascuna de les
alternatives descrites a partir del grau d’acompliment dels objectius ambientals així com es
complementen les mesures correctores definides en el document de referència.
En data 23 de setembre de 2010, va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge (Actual DTES), la sol·licitud de document de referència sobre el Pla parcial
urbanístic sector industrial de Can Bonastre, al terme municipal de Masquefa, presentada per
l’Ajuntament.
En data 12 de novembre de 2010, l’OTAA de Barcelona va emetre el Document de referència del
present Pla Parcial, amb referència URB 224/10.
Així doncs, aquest ISA és resultat d’allò establert en el document de referència elaborat per l’OTAA de
Barcelona, i s’ajusta al contingut que assenyala l’article 20 i l’annex V de la Llei 21/2013 (en quant a
índex) i a l'article 100 del Decret 305/2006 (en quan a contingut). Així mateix s'adapta a les indicacions
de l'Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona rebut en data 13 de
gener de 2016 i a la memòria d'informació i ordenació del Pla Parcial a l'àmbit de Can Bonastre del
municipi de Masquefa.
Article 100 . Objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics derivats
100.1 L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora urbana en sòl urbà no
consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser
rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir les
següents previsions en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les determinacions del pla derivat:
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a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el què inclou la
descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres
mesures de protecció ambiental previstes pel pla d’ordenació urbanística municipal o per altres plans o
programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla i
l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per les característiques de l’actuació, al
procediment d’avaluació d’impacte ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels
requeriments ambientals significatius s’han de tenir en compte, entre d’altres, els relatius a la qualitat de
l’ambient atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i el tractament, si s’escau, dels sòls contaminats.
b) La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que comprèn: la descripció, si s’escau, de les
alternatives d’ordenació detallada considerades i la justificació de l’alternativa adoptada; la descripció de
l’ordenació proposada amb expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el
medi ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de
recursos i la millora del medi ambient en general.
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació detallada proposada sobre els
diferents aspectes ambientals.
d) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
e) Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental, aquests han d’incorporar
l’informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, el
qual ha de tenir el contingut mínim que regula l’apartat 1 i el grau d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental
en el document de referència.

"Article 20. Estudi Ambiental Estratègic
1. Tenint en compte el document d’abast, el promotor ha d’elaborar l’estudi ambiental estratègic, en el qual s’han
d’identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius en el medi ambient de l’aplicació del pla o
programa, així com altres alternatives raonables tècnicament i ambientalment viables, que tinguin en compte els
objectius i l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o programa.
2. L’estudi ambiental estratègic es considera part integrant del pla o programa i ha de contenir, com a mínim, la
informació que conté l’annex IV, així com aquella que es consideri raonablement necessària per assegurar-ne la
qualitat. A aquests efectes, s’han de tenir en compte els aspectes següents:
a) Els coneixements i els mètodes d’avaluació existents.
b) El contingut i el nivell de detall del pla o programa.
c) La fase del procés de decisió en què es troba.
d) La mesura en què l’avaluació de determinats aspectes necessita ser complementada en altres fases del procés,
per evitar-ne la repetició.
3. Per a l’elaboració de l’estudi ambiental estratègic es pot utilitzar la informació pertinent disponible que s’hagi
obtingut en l’elaboració dels plans i programes promoguts per aquesta o per altres administracions públiques.

ANNEX IV
Contingut de l’estudi ambiental estratègic
La informació que ha de contenir l’estudi ambiental estratègic que preveu l’article 20 ha de ser, com a mínim, la
següent:
1. Un esbós del contingut, els objectius principals del pla o programa i les relacions amb altres plans i programes
pertinents;
2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de no-aplicació
del pla o programa;
3. Les característiques mediambientals de les zones que puguin estar afectades de manera significativa i la seva
evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del pla o programa;
4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent-hi en particular els
problemes relacionats amb qualsevol zona d’especial importància mediambiental, com les zones designades de
conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides i els espais protegits de la Xarxa
Natura 2000;
5. Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional que tinguin
relació amb el pla o programa i la manera com aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s’han tingut
en compte durant la seva elaboració;
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6. Els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut
humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la incidència en el canvi climàtic, en
particular una avaluació adequada del rastre de carboni associada al pla o programa, els béns materials, el
patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han de comprendre els efectes
secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius;
7. Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, compensar qualsevol efecte negatiu
important en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, incloent-hi aquelles per mitigar-ne la incidència
sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació a aquest;
8. Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes i una descripció de la manera com es va fer
l’avaluació, incloses les dificultats, com ara deficiències tècniques o falta de coneixements i experiència que es
puguin haver trobat a l’hora de recollir la informació requerida;
9. Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures previstes per al seguiment;
10. Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents.”

Així doncs, el present ISA es realitza de compliment amb el que estableix la normativa actual en
matèria d’avaluació ambiental i amb el contingut que es correspon a l’article 100 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.

1.2. Antecedents i Objectius
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.
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 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:
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-

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.
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2.1. Objectius del planejament territorial i urbanístic vigent
2.1.1. Plans supramunicipals
Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC)
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals. En el seu àmbit inclou entre altres la comarca de l'Anoia. Masquefa,
municipi de l’Anoia, es troba dintre de l’àmbit del PTPCC i per tant l’àmbit de “Can Bonastre” està
condicionat i sotmès a les determinacions que el PTCG planteja.
Pel que fa als assentaments en el municipi de Masquefa es defineix una estratègia de creixement
moderat, s’estableix per aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves
condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física
com a àrees urbanes. L’àmbit del present Pla Parcial és considerat pel PTPCC com a espai industrial o
logístic amb una superfície de 17,48 ha.
Imatge 1. Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures del
PTPCC al municipi de Masquefa

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals

De tos els criteris i objectius que es determinen al PTPCC, les que el present PPU haurà de tindre en
compte són les següents:
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-

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.
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-

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 terrenys de protecció territorial;
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.

2.1.2. Plans municipals
Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa
El 5 de novembre de 1986 va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona el Pla general d’ordenació urbana de Masquefa, i publicat al DOGC núm. 851 de 12 de juny
de 1987.
Posteriorment, durant aquests anys de vigència del PGOU, l’ajuntament va tramitar un seguit de
modificacions puntuals, que van ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, i això va fer que en data 16 d’octubre de 2006 s’aprovés definitivament el Text refós de
les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Masquefa que refonia les
modificacions aprovades fins al moment i es va publicar al DOGC núm. 4681 de 21 de juliol de 2.006.
D’acord amb aquest planejament general, i les posteriors modificacions, algunes ja incloses en el text
refós de les Normes urbanístiques, els terrenys inclosos en el Pla Parcial, previ a la modificació puntual
(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) compten en l’actualitat amb una
classificació i qualificació urbanística segons la següent imatge.

Imatge 2. Qualificació del Sòl

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya
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El quadre de superfícies segons la modificació puntual del Pla General de l’any 2008, per l’àmbit de
Can Bonastre és el següent:
Taula 1: Quadre resum. Superfície Pla Parcial. Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa
Àmbit (clau)
Total Àmbit
SISTEMES (Públics)
Zones verdes (19.4)
Espais lliures (4)
Equipaments (5)
Viari i aparcament (1)
Serveis tècnics 81)
ZONES
Sòl Industrial (17)

Superfícies (m2)
174.771
64.333
33.688
7.487
11.116
12.042

Percentatge (%)
100
36,81
19,28
4,28
6,36
6,89

110.438
110.438

63,19
63,19

Font: Memòria Pla Parcial

2.2. Proposta del Pla Parcial. Anàlisi d’alternatives
En aquest document d'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’analitzen quatre alternatives: les
alternatives 1 i 2, contingudes en el document d’avanç, i sobre les quals es va realitzar el document de
referència, l’alternativa 3, la proposta de Pla Parcial de l'aprovació inicial i finalment l’alternativa 4, la
proposta de Pla Parcial que ha evolucionat des de llavors, i que incorpora els condicionants expressats
en els diferents informes rebuts.

2.2.1. Alternativa 1
Aquesta primera alternativa s’estructura al voltant d’un vial que ressegueix l’actual camí rural, per tal
d’enllaçar amb la carretera BV-2241.
Les parcel·les industrials es disposen al voltant d’aquest vial: per una banda, les parcel·les grans es
localitzen a la banda est i sud del vial, mentre que les parcel·les mitjanes i petites s’ubiquen a la part
nord i oest del vial.
Pel que fa als sòls qualificats d’equipament, es delimiten dues zones, una entre la zona verda del turó
del Cairot i la zona industrial, i una altra entre el vial principal i una franja de zona verda que discorre
paral·lela a la BV-2241.
Cal destacar que el turó del Cairot, on es troben els pendents més pronunciats del sector, resta
qualificat de zona verda. Alhora, s’estableix com a zona verda la franja confrontant amb la carretera
BV-2241 i els límits orientals i meridionals del sector, més propers a la urbanització residencial.
El quadre resum de superfícies d’aquesta alternativa és el següent:
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Alhora, gràficament l’ordenació proposada en aquesta alternativa és la següent.
Imatge 3. Alternativa 1 continguda a l’Avanç de Pla

Font: Document de referència

Cal precisar que aquesta ordenació coincideix amb la proposta d’avanç de Pla Parcial annexada en
la documentació de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a la zona de Can Bonastre.

2.2.2. Alternativa 2
En el cas d’aquesta segona alternativa, es reorienta la proposta descartant la implantació de
parcel·les industrials grans i optant per parcel·les mitjanes. L’adopció d’aquesta tipologia parcel·laria
obliga a augmentar la vialitat del sector.
D’aquesta manera, es preveu un vial amb un traçat similar a l’anterior proposta, però afegint dos vials
més que tanquen el recorregut per la banda sud i est. Alhora, s’ha dissenyat una rotonda en aquest
punt d’encreuament que permetria en un futur prolongar aquest vial en direcció a la urbanització.
Així doncs, les parcel·les de sòl privat se situen al voltant de la vialitat principal i secundària del sector.
D’aquestes, tres d’elles són de gran superfície i una de petita superfície, situada en l’extrem nord del
sector industrial.
Respecte les zones verdes, es crea una àrea de vegetació boscosa a la zona del turó del Cairot, la
qual haurà de ser objecte de l'obra d'urbanització consistent en l'enjardinament, i reforestació on sigui
necessària, mitjançant la plantació d'espècies arbòries pròpies de la vegetació autòctona. Altrament,
els equipaments públics se situen en dues parcel·les, una al nord del sector i que té per objecte
10
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albergar un dipòsit de aigua, i una altra en la part més al sud-oest, que tindrà per objecte diversos usos
públics de tipus dotacional.
Cal mencionar que les xarxes de clavegueram, d’alta i baixa tensió (de subministrament d’energia
elèctrica), de subministrament d'aigua i d’enllumenat públic es formularan de forma integrada al
sector i es connectaran amb la xarxa general del sòls urbans propers. En el cas del sanejament,
s’estudien dues possibilitats: per una banda, connectar-se a la depuradora de Masquefa, sempre que
aquesta tingui capacitat suficient per a absorbir nous cabals, o per altra banda, construir una
depuradora pròpia fora de l’àmbit del present sector.
El quadre resum de la present alternativa és el següent:

Alhora, gràficament la proposta d’ordenació queda de la manera següent:
Imatge 4. Alternativa 2 continguda a l’Avanç de Pla

Font: Document de referència

En resum, la documentació tramesa en l’avanç de Pla indicava que, en termes generals, es podia
considerar que no existien diferències significatives entre les dues alternatives ja que ambdues
localitzaven els aprofitaments privats en les zones de menor sensibilitat ambiental, mentre que les
superfícies de cessió es localitzaven sobre espais de sensibilitat mitjana preferentment.
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2.2.3. Alternativa 3
Es plantejat una tercera alternativa que respon a les necessitats dels propietaris dels terrenys i que han
evolucionat d’ençà de la tramitació de l’Avanç del Pla. Amb tot, aquesta també respon a les
necessitats de cessió de sòl de l’Ajuntament i els paràmetres de la normativa actual.
La proposta d’aquesta alternativa es sintetitza en la imatge següent:
Imatge 5. Proposta d’ordenació del Pla Parcial de l’àmbit de Can Bonastre.
Alternativa 3. Aprovació inicial

Font: Memòria d’ordenació. PP Can Bonastre. Aprovació Inicial

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, 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.
Com es pot veure en la imatge, es proposa una gran peça industrial que ocupa 110.438 m2 de sòl
(88.350,40 m2 de sostre), que correspon al 63,19% del total de l’àmbit i, alhora, ocupa les àrees més
planeres de l’àmbit. A partir d’aquest sòl industrial i les servituds de la carretera, es redistribueix la resta
d’usos.
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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 verd privat. 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.
Els espais verds (en les diferents claus d’espais verds) es situen repartits, majoritàriament, al voltant de
l’àmbit, utilitzant-los com a franja tampó entre el sòl industrial i els usos de l’entorn (espais agrícoles,
urbanització del Maset, Carretera, etc.). Un gran polígon de zona verda de 22.621 m2, es localitza al
nord-oest de l’àmbit, coincidint amb la zona del turó del Cairot, amb clau 4.a Parcs públics.
En el límit nord i est de l’àmbit els espais verds es classifiquen amb la clau 4.b Jardins Urbans Locals
(14.685 m2). Preveient una franja contínua resseguint el límit del Pla Parcial, amb amplades variables i
no inferiors a14,5 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.
A la vora sud, coincidint amb el pas del torrent de la font del Maset (que neix en aquest indret, segons
la cartografia de referència), per després endinsar-se en la trama urbana de la urbanització del Maset,
s’ordena l’àmbit classificant-lo amb la clau 4.c. Verd públic de protecció. Així limitant l’àmbit amb la
zona de servitud Q10 del torrent. Aquest polígon ocupa avarca una superfície de 6.120 m2.
A l’entorn del sòl industrial es localitza la totalitat del verd privat. En total, els sistemes classificats sota
alguna de les claus que engloben les zones verdes, ocupen un total de 43.426 m2, que suposa un
24,85% del total de l’àmbit.
Pel que fa la vialitat, es proposa l’entrada al sector en la intersecció entre el camí que travessa l’àmbit i
la carretera BV-2241, que alhora coincideix amb la sortida del sector industrial a l’oest del Pla Parcial de
Can Bonastre. Aquesta entrada, intersecció amb la carretera, es dibuixa amb una rotonda.
La vialitat de l’interior (clau 1.c) es concentra en un únic vial, continuant, de forma perpendicular a la
carretera, l’entrada al sector industrial. Aquest viari respecta en mesura del possible la traça del camí
existent, que a nivell topogràfic permet preservar el Turó del Cairot, deixat aquest terrenys intactes pel
que fa a moviments de terres. L’amplada de l’asfalt permetrà l’ús en doble direcció; a un costat es
troba l’ús industrial i a l’altra es situen els equipaments previstos i zona verda. Als marges del viari es
preveuen voreres per pas de vianants i arbrat, d’acord amb la secció tipus adjunta.
Seguint la traça de l’únic vial proposat es fa una reserva per camins de tractament especial (clau 1.e),
que permetrà connectar es vial interior amb el camí de Can Maset a peu o bicicleta podent arribar de
forma fàcil a la trama urbana de la urbanització del Maset i així mateix a la parada de bus que permet
arribar al nucli de Masquefa.
Dintre de l’àmbit trobem una peça d’equipament; donant façana al carrer d’accés i que té per tant
una posició immillorable pel que fa a connectivitat amb la xarxa general. Aquesta peça
d’equipaments limita 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.
Els serveis tècnics es concentren en el dipòsit que actualment hi ha al turó del Cairot (clau 3.a), Al
costat de la carretera es reserva un polígon per una possible gasolinera (clau 3.g). A l’extrem nord de
l’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre s’ha previst una depuradora (clau 3).
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La gestió de les aigües tenint en compte la zonificació i la ordenació de l’àmbit del present Pla Parcial.
L’aigua potable provindrà del dipòsit d’aigua que es localitza dins l’àmbit, concretament en el turó del
Cairot.
Pel que fa l’aigua residual, com ja s’ha vist, s’ha previst una depuradora que recollirà les aigües brutes
per tractar-les i posteriorment un cop ja tractades s’enviaran al torrent de la Fontsanta. Pel que fa a les
aigües pluvials, es recolliran per tal de canalitzar-les per sota el camí vell de Can Bonastre al Maset, i
finalment abocar-les també al torrent de la Fontsanta.
A continuació es presenta el quadre resum dels diferents sistemes i zones de l’àmbit del Pla Parcial de
Can Bonastre.
Imatge 6. Quadre resum i comparatiu Pla Parcial de Can Bonastre. Masquefa. Alternativa 3
QUADRE RESUM PPU INDUSTRIAL CAN BONASTRE (Masquefa)

clau

ÀMBIT

Camins de tractament especial
Serveis tècnics
Serveis d'abastament d'aigua
Serveis tècnics de carreteres

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%

5.132,00 m²s

2,94%

12.042,00 m²s

6,89%
1.404,00 m²s

0,80%

3

589,00 m²s

0,34%

3.a

552,00 m²s

0,32%

2.114,00 m²s

1,21%

22.621,00 m²s

12,94%

SISTEMES (públics)
Xarxa viària secundària

Planejamet vigent
MP PGOU '08

1.c
1.e

3.g

Zones verdes

19-4

Parcs públics

4.a

33.688,00 m²s

19,28%

7.487,00 m²s

4,28%

17.477,10 m²s

10,00%

Jardins urbans locals

4.b

14.685,00 m²s

8,40%

Verd públic de protecció

4.c

6.120,00 m²s

3,50%

11.116,00 m²s

6,36%

Equipament

5

ZONES
Desenvolupament Industrial

22

11.116,00 m²s

6,36%

8.738,55 m²s

5,00%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

110.438,00 m²s

63,19%

IEB
sostre

0,55 m²st/m²s
96.124,05 m²st

0,55 m²st/m²s
96.124,05 m²st

IEN
sostre

0,80 m²st/m²s
88.350,40 m²st

0,80 m²st/m²s
88.350,40 m²st

Font: Memòria d’ordenació. PP Can Bonastre. Aprovació Inicial

Aquesta tercera alternativa és la que s’ha desenvolupat per la proposta de l'aprovació inicial i la que,
tal i com es pot comprovar posteriorment, complia parcialment amb els objectius ambientals fixats per
part de l’òrgan ambiental en el Document de referència per a l’avaluació del present Pla.

2.2.4. Alternativa 4
A partir dels informes rebuts amb l'aprovació inicial, entre altres: Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona rebut en data 13 de gener de 2016 i l'Informe de l’Agència
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Catalana de l’aigua rebut en data 13 de gener de 2016, La resolució sobre la memòria ambiental (4
d'abril de 2016)i l'informe -proposta de resolució sobre la memòria ambiental (31 de maç 2016) es
planteja una nova ordenació del Pla Parcial de Can Bonastre.
Aquesta alternativa es diferencia de l'alternativa 3 (aprovació inicial) bàsicament en la disposició del
sistema viari, així com en la definició del sistema d’equipaments previstos inicialment al nord del vial,
que amb aquesta nova alternativa es deriven a la futura formulació d’un Pla Especial que ho
desenvolupi.
Imatge 7. Proposta d’ordenació del Pla Parcial de l’àmbit de Can Bonastre.
Alternativa 4. Aprovació provisional. Abril 2016

Font: Memòria d’ordenació. PP Can Bonastre. Aprovació Provisional

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.
Sistema viari
En termes generals i la diferenciant-se de l'alternativa 3, en el sector s’ha projectat un viari per donar
accés des de la carretera BV-2441. Aquest viari respecta, en part, 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 més les àrees del Turó del Cairot, en comparació amb l'alternativa
3.
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Imatge 8. Sistema viari. Alternativa 4. Aprovació Provisional i Secció tipus vial

Font: Memòria d’ordenació. PP Can Bonastre. Aprovació Provisional

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.
Sistema d'equipaments
Dins l’àmbit els equipaments es preveuen a la zona anteriorment (alternativa 3) 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 tindrà 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.
Sistema d'espais lliures
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.
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, però
amb amplades suficients, 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
16
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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 9. Quadre resum i comparatiu Pla Parcial de Can Bonastre. Masquefa. Alternativa 4

Font: Memòria d’ordenació. PP Can Bonastre. Aprovació Provisional

17

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. PLA PARCIAL URBANÍSTIC “CAN BONASTRE”. MASQUEFA

18

DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES ABIENTALMENT RELLEVANTS

3.3. DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
DELS
ASPECTES
AMBIENTALMENT
RELLEVANTS
DELS
ASPECTES
AMBIENTALMENT
RELLEVANTS

3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Àmbit territorial
El terme municipal de Masquefa, de 17,06 km2, es situa a l’extrem més oriental de la comarca de
l’Anoia, formant part de la província de Barcelona i es troba situat al cinturó de Barcelona.
Administrativament, limita al nord amb el municipi dels Hostalets de Pierola (Anoia), a l’oest amb Piera
(Anoia), al sud amb Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) i a l’est amb Sant Esteve Ses Rovires (Baix
Llobregat).
A nivell geogràfic, s’emmarca entre les planes del Penedès i del Llobregat, en una zona de petites i
constants ondulacions, a on les esplanades s’utilitzen per a l’aprofitament agrícola. L'altitud mitja del
poble és de 256'2 metres sobre el nivell del mar, i la cota més elevada està en la part N-O del terme, en
la confluència amb el municipi de Pierola a una alçada de 339 metres.
La xarxa hidrogràfica la constitueixen essencialment cursos d’aigua curts i intermitents, els torrents i
rieres, que en la major part dels casos només desaigüen en èpoques de fortes pluges. Entre els
principals cursos d’aigua destaca la riera de Masquefa, que discorre en direcció est – oest en el sector
nord del municipi. Igualment en el terme municipal hi ha altres cursos d’aigua, com són el torrent de la
Fontsanta i el de la Font del Maset, que travessa la urbanització del Maset i recull les aigües de petits
torrents que creuen la urbanització; el torrent de la Serra que fa de límit, al sud del municipi, amb el
terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i finalment es destaca el torrent d’Ocata al nord de la Serra
d’Ocata i fa de límit amb el municipi d’Hostalets de Pierola.
El relleu que caracteritza el terme municipal de Masquefa ha fet que tradicionalment l’agricultura
(sobretot la vinya) hagi ocupat bona part del Sòl no urbanitzable del municipi, per les seves formes
relativament suaus.
La zona del Pla Parcial, s’ubica a l’oest del terme municipal de Masquefa, (zona de can Bonastre)
limitant a l’oest amb la carretera BV-2241, que separa el municipi de Masquefa i el municipi de Piera i
alhora amb el polígon industrial, ja dins el municipi de Piera, on s’hi localitza la fàbrica de tubs Bonna
(“Fabritubo Bonna SA”). Al sud de l’àmbit hi transcorre el Torrent de la Font del Maset, provinent de la
urbanització colindant a l’est del Pla Parcial.
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Imatge 10. Situació de la zona de projecte a Masquefa

Font: ICGC

L’àmbit d’actuació del present Pla Parcial ocupa una superfície de 174.771 m2 en sòl urbanitzable
delimitat. L’àmbit està cobert en pràcticament la totalitat de la seva superfície, amb conreus de secà

3.1.2. Medi Físic
Aigües
El municipi de la Masquefa no es troba sobre cap massa d’aigua subterrània. Al no tenir masses
d’aigua subterrànies el municipi queda exclòs de les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/1998, de 11 d’octubre, de designació de les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i Decret 476/2004,
de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries).
Pel que fa a les aigües superficials, el terme muncipal de Masquefa, té dues vessants clarament
diferenciades: 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 en el riu Anoia. L’àmbit del Pla Parcial se situa en aquesta segona
vessant.
A l’interior de l’àmbit no hi transcorre cap curs hídric, però en el límit sud hi ha el naixement del Torrent
de la Font del Maset, el qual la seva zona de servitud serveix per marcar el límit sud del Pla Parcial i
condiciona en cert punt la zonificació de l’àmbit.

20

DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES ABIENTALMENT RELLEVANTS

Al nord de l’àmbit i al nord del Camí vell de Can Bonastre al Maset hi transcorre el torrent anomenat de
can Bonastre que aigües a vall s’anomena torrent de la Fontasanta, malgrat situar-se allunyat de
l’àmbit aquest rebrà la major part de les aigües pluvials de l’àmbit, ja que així s’evita sobrecargar petits
cursos hídrics que transcorren per la trama urbana de la urbanització del Maset, evitant i minimitzant
possibles riscos.
Atmosfera
Pel que fa a la qualitat de l’aire al municipi de Masquefa, no existeixen mapes en detall de la zona de
projecte, ni hi ha cap instal·lació de la Xarxa de vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya (XVPCA) al municipi.
Segons les zones de delimitació de Qualitat de l’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya, el municipi
de Masquefa pertany a la zona 3 Penedès-Garraf delimitada a partir de les condicions de dispersió de
contaminants atmosfèrics.
En l’informe de l’any 2014 respecte a l’estat de la qualitat de l’aire de la zona, es desprèn que els
nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, l'ozó troposfèric, el monòxid de carboni, les
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu
establerts a la legislació
Així doncs, totes aquestes dades determinen que la qualitat de l’aire al sector és bona, ja que a la
zona objecte d’aquest estudi ambiental no hi ha cap focus de contaminació atmosfèrica.
Relleu
En l’àmbit d’estudi té un desnivell d’uns 40 m en el sentit Oest-Est i és més plana en sentit nord –sud,
amb l’excepció del Turó del Cairot, és amb tot, una topografia suau en relació a la resta de Masquefa.
Imatge 11. Perfils topogràfics

B

A’

A
B’
Perfil B-B’
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3.1.3. Medi Biòtic
Vegetació i Hàbitats
La vegetació de l'àmbit del Pla Parcial puntual no presenta peculiaritats ni rareses, donat que
majoritàriament actualment és una zona de conreus de secà entre àrees urbanes (urbanitzacions) i
industrials. A l’extrem nord-occidental del sector s’estenen algunes fileres d’oliveres amb dues
parcel·les de vinya. D’altra banda, en el turó del Cairot predominen els usos forestals, principalment
matollar i alguna àrea de conreu abandonada.
La vegetació potencial de l’àrea d’estudi es troba dins el domini de la vegetació de muntanya
mediterrània i submediterrània, i al límit del país de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale) i de
l’alzinar continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae). Cal indicar, però, que a tot l’àmbit d’estudi
només es poden trobar algunes de les plantes associades i exemplars d’alzina barrejats amb la pineda
de pi blanc (Pinus halepensis). Alhora, també s’hi troba el llentiscle (Pistacia lentiscus), el galzeran
(Ruscus aculeatus), i el matabou (Bupleurum fruticosum).
Segons la cartografia dels hàbitats de Catalunya en l'àrea del Pla Parcial actualment s’hi poden trobar
el següent hàbitats, amb la seva definició:
82C. Conreus herbacis extensius de secà: Extensions, sovint notables, de conreus herbacis,
principalment de cereals i més rarament de farratges, de vegades afeixats amb marges de pedra.
Solen presentar poblacions de males herbes, de desenvolupament principalment primaveral, que
aprofiten els espais que deixa la planta cultivada; la composició de la flora arvense és diversa i depèn
més del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no pas del clima general. Les àrees
elevades i els indrets de més pendent solen portar taques de vegetació natural.
Imatge 12. Camps de conreu del sector

El turó del Cairot, a priori l'espai amb major interès ambiental i paisatgístic de l'àmbit, destaca per les
seves pendents ocupades principalment per matollars (segons la cartografia de referència d'usos del
sòl, conreus abandonats)i la presència de petites agrupacions de vegetació arbòria, principalment
pins. Tal com es pot veure en les següents imatges:
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Imatge 13. fotografia i ortofotoimatge del Turó del Cairot.

El torrent de la Font del Maset, com es pot veure en la imatge la seva vegetació, en la seva part alta
del curs hídric, coincident amb l’àmbit del Pla Parcial, està conformada principalment per canyes
(Arundo Donax), espècie vegetal forana i invasora, a mesura que es baixa la vegetació associada al
torrent és una mica més rica, però igualment amb la presència destacada de les canyes, travessa la
urbanització del Maset i recull les aigües de petits torrents que creuen la urbanització.
Imatge 14. Inici del Torrent de la Font de Maset

.
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Fauna
Pel que fa a la fauna, en l’àmbit d’estudi poden ser-hi presents algunes espècies com l’astor (Accipiter
gentilis), l’esparver (Accipiter nisus), l'aligot (Buteo buteo), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el milà negre
(Milvus migrans) i el reial (Milvus milvus), l'àliga marcenca (Circaetus gallicus) i la calçada (Hieraaetus
pennatus), l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) i la comuna (Circus aeoginosus), el xoriguer (Falco
tinnunculus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo) i el pelegrí (Falco peregrinus), l'esmerla (Falco
columbarius), l’òliba (Tyto alba), el mussol (Athene noctua), el xot (Otus scops), l’abellerol (Merops
apiaster), la puput (Upupa epops), el pit-roig (Erithacus rubecula), el mosquiter (Phylloscopus sp.), el
tallarol (Sylvia sp.), les mallerengues (Parus sp.), la gralla (Corvus monedula), el corb (Corvus corax), i la
garsa (Pica pica). Entre aquestes espècies d’aus, cal destacar la presència d’una parella d’àliga
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) que cria a les muntanyes properes a Piera i que té la zona d’estudi
dins la seva àrea de campeig.
En el cas dels mamífers, cal destacar la presència del ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i del
mediterrani (Mus spretus), la musaranya nana (Suncus etruscus) i la comuna (Crocidura russula),
l’esquirol (Sciurus vulgaris), la guilla (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), el toix (Meles meles), el
conill (Oryctolagus cuniculus), i el porc senglar (Sus scrofa).

3.1.4. Paisatge
Usos del Sòl
A l’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre hi domina el paisatge agrícola de secà, tal com es pot veure
en les diferents imatges i en el mapa de cobertes del sòl de Catalunya.
Imatge 15. Zona agrícola del Pla Parcial

L’espai urbà del sud-est (urbanització del Maset), es tracta de parcel·les residencials amb cases
unifamiliars amb jardí. Al sud, a l’altra banda del torrent, hi ha la presència de Vinyes. A l’oest de la
carretera hi destaca la zona industrial i al voltant d’aquesta conreus, zones abandonades i boscos
lligats a cursos fluvials. Al nord es dóna continuïtat als conreus de secà, fins a Can Cairot i Can Batista,
al nord-oest del sector i el camí vell de Can Bonastre al Maset.
Dins del sector, a banda de la gran majoria de superfície de conreus de secà, a l’est del Turó del Cairot
podem trobar vinyes i fruiterars. Al cim del turó s’hi localitza un dipòsit d’aigua i tota la vesant est del
turó, coincideix amb les zones de major pendent, ocupades per matollars (conreus abandonats).
No s’han trobat edificacions dintre del sector.
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Imatge 16. Vinyes i fruiters a l’interior del Pla Parcial. Oest del Turó del Cairot

Travessant el sector del Pla Parcial hi transcorre un camí de terra, que travessa l’àmbit de nord-est a
oest i que connecta el camí vell de Can Bonastre al Maset amb la carretera BV-2241.
Imatge 17. Usos del sòl en el sector i entorn immediat

Vinyes

Conreus abandonats- Matollars

Fruiters

Conreus herbacis

Font: ICGC, Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a edició (MCSC4).

Paisatge
El Catàleg del Paisatge de la Catalunya Central és l’últim Catàleg que encara es troba en fase de
redacció i elaboració. Tot i això, les unitats paisatgístiques en que s’ha classificat el territori català ubica
el municipi de Masquefa, i l’àmbit del Pla Parcial, a la unitat paisatgística de “Valls de L’Anoia”.
El desenvolupament de les propostes del Pla Parcial, en termes generals, variarà totalment el paisatge
actual del sector, però serà assimilable pel paisatge de l’entorn, ja que el creixement proposat en
aquest sector és molt pròxim a espais industrials de l’est de la carretera (al municipi de Piera) i a la
trama urbana de la urbanització del Maset.
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Imatge 18. Recreació 3D de l’àrea del Pla Parcial (Primer terme) i en general del municipi de Masquefa
Direcció Sud-nord

Direcció oest -est

Font: Google Earth i ICGC.

Igualment, s’ha de dir que donades les característiques morfològiques de l’àmbit i per tal de minimitzar
l’impacte paisatgístic de les isovistes dinàmiques creades per la carretera, així com de les isovistes
estàtiques de les visuals des de la urbanització del Maset i del Turó del Cairó (dins el mateix àmbit), la
nau del industrial que es proposa desenvolupar, s’intentarà, en la mesura del possible adaptar-la al
terreny i encaixar-la en el sector per sota de la cota actual del terreny.
3.1.5. Mobilitat
Actualment, a la zona del Pla Parcial no hi ha una mobilitat destacable. Amb el desenvolupament del
Pla Parcial, aquest fet canviarà de forma considerable, ja que a falta de definir l’activitat industrial que
s’hi desenvoluparà, és segur que hi haurà viatges de forma diària amb diferents modes de transport.
En aquest punt es realitza una aproximació als desplaçaments que es poden donar a l’àmbit segons
els ràtios de viatges/generats indicats en l’annex 1 del decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. Aquesta mobilitat es desenvolupa
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extensament a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya el present Pla Parcial,
en el qual es descriuen els itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles
provats.
Taula 2: Desplaçaments generats/dia. Pla Parcial Can Bonastre.
Superfície (m2 o m2st)

Conversió

49.356,00

1 viatges / 100 m2 sòl

Viatges generat/dia

SISTEMES
zones verdes*
Equipaments

100m2

494

8.892,80

5 viatges /

st

445

88.350,40

5 viatges / 100m2 st

4.418

ZONES
Sòl Industrial
TOTAL

5.356

* Cal tenir present que, per les característiques industrials de l’àmbit, és de preveure que les zones
verdes i els equipaments no generin els desplaçaments generats estimats per part del Decret
d’avaluació de la mobilitat generada, ja que aquests contempla unes ràtios per sòls de caire
residencial. Per aquest motiu, s’ha reduït el ràtio de desplaçaments generats establerts per part del
Decret, de 5 desplaçaments / 100 m2 de sòl, a 1 desplaçament / 100 m2 de sòl per a les zones verdes,
i de 20 desplaçaments / 100 m2 de sostre, a 5 desplaçament / 100 m2 de sostre per als equipaments,
tal i com es justifica a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya el present Pla
parcial en la seva versió per a l’aprovació inicial.

Així doncs, es generarien 5.656 desplaçaments al dia, tenint en compte les superfícies del Pla Parcial.
També s’ha de tenir en compte que aquests desplaçaments serien amb tots els modes de transport, ja
siguin vehicles privats, transports públics, a peu i/o en bicicleta, tal i com es diferencia a l’eamg que
acompanya el Pla Parcial.

3.2. Àrees d’incidència de la normativa ambiental
3.2.1. Figures de protecció
L'àmbit del present Pla Parcial no està inclòs en cap figura de protecció del medi natural (Espai PEIN o
Xarxa Natura 2000).
Imatge 19. Figures de Protecció del Medi Natural a l’entorn del Pla Parcial

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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El desenvolupament de les propostes de la modificació puntual no afectarà de forma directe aquests
espais de protecció, donades les característiques de la proposta i la distància de l'àmbit de
desenvolupament amb els espais PEIN i els espais de la Xarxa Natura 2000.
Com es pot veure en el següent imatge, a l'àmbit d'estudi no hi ha present tampoc cap Hàbitat
d'Interès Comunitari.
Imatge 20. Hàbitats d'Interès comunitari

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Es conclou que a l’àmbit del present Pla Parcial no existeixen figures de protecció, la qual cosa implica
que el desenvolupament del Pla Parcial que es preveu al sector no afectaria cap dels espais protegits
dels entorns.
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3.2.2. Espècies de flora i fauna protegides
En el municipi de Masquefa s’hi localitza una àrea d’interès faunístic i florístic que ocupa
aproximadament ¾ parts del terme municipal, la qual inclou l’àmbit del Pla Parcial en el seves vores.
Imatge 21: Perfil ambiental del municipi de Masquefa

Font: Document de referència del POUM de Masquefa. OTAA Barcelona

L’informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar de la revisió del Planejament municipal de Masquefa de
l’any 2012 indica que pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna i flora, no
s’hi ha trobat durant els treballs de camp espècies de fauna molt valuoses o singulars, encara que
algunes d’elles hi poden ser presents en certs moments de l’any o en dispersió. Algunes estan
catalogades com a prioritàries dins la normativa de la Directiva 97/62/CE de 27 d’octubre de 1997
(modificació de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals de fauna i flora
silvestres), així com la Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació
d’aus silvestres.
Segons la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de
reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a
Catalunya (incloses a l’Annex 1), i es dóna publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna amb la
finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió (incloses a
l’Annex 2), el municipi de Masquefa s’inclou dins l’Annex 1 i 2.
Tot el municipi de Masquefa està inclòs dins les àrees de l’annex 1 que són les àrees prioritàries de
reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a
Catalunya, excepte el trencalòs, el bitó, la gavina corsa i les zones ZEPA.
També està inclòs dins les àrees de l’annex 2 que són les zones de protecció per l’avifauna amb la
finalitat de reduir els riscos d’electrocució.
L’àmbit s’integra en una àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), la qual forma
part de l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. Val a dir que
els espais oberts adjacents amb zones forestals formen part d’uns dels principals hàbitats de rapinya
d’aquesta espècie protegida.
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En conclusió, doncs, malgrat que l’àmbit està inclòs en un una àrea d’interès comunitari i que és
pròxim a espais PEIN i Xarxa natura 2000, així com a espais classificats com a Hàbitats d’Interès
Comunitari, a nivell florístic i faunístic no presenta peculiaritats remarcables a destacar, amb l'excepció
d'estar en una àrea de campeix de l'àguila cuabarrada.
3.3. Àrees de risc per la seguretat i el benestar de les persones
3.3.1. Risc d’incendi forestal
Com a riscos ambientals naturals, el principal, és el risc d’incendi forestal. Masquefa està catalogat
com a municipi amb un alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Malgrat això, la zona projecte presenta un risc baix, ja que l’espai és bàsicament agrícola i no presenta
masses forestals importants properes. En el plànol següent es pot veure com el pas del torrent de la font
del Maset fa incrementar el risc d’incendi forestal, però aquest no afecta de manera important a
l’àmbit del Pla Parcial.
Imatge 22. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal en l’àmbit i entorn immediat

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

3.3.2. Risc d’inundació
El municipi de Masquefa ha estat estudiada per l’INUNCAT pel que fa a les àrees potencialment
inundables segons criteris geomorfològics per un tram de la riera de Masquefa. El nivell de detall
d’aquest anàlisi d’inundabilitat és força baix pel fet de tractar-se d’un estudi d’escala regional i perquè
només s’ha estudiat des d’un punt de vista geomorfològic, i es desenvolupa a partir d'estudis
d'avingudes, fotografies aèries i visites a camp, que permeten una anàlisi del territori adjacent al
sistema fluvial que ha patit inundacions anteriorment.
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Imatge 23: Zones inundables segons criteris geomorfològics del pla INUNCAT

Font: Agència catalana de l’Aigua

El curs hídric més proper a l’àmbit del Pla Parcial és el torrent de la Font del Maset (Sud de l’àmbit).
Amb tot, aquest curs es troba just al límit del Pla Parcial, en l’extrem sud. A priori, i segons els estudis
generalistes citats i, per les característiques del curs hídric i a més tenint en compte la zonificació de
l’àmbit, on es classifica les ribes del curs hídric com a zona verda, no hauria d’implicar cap mena de
risc provinent de la inundabilitat.
Concretament, el límit de l’àmbit en el sector del torrent citat, es realitza tenint en compte l’àrea de
servitud d’aquest i dotant-lo d’una franja verda de protecció, a més del verd privat del sòl industrial.
3.3.3. Risc geològic
Risc d'Esllavissades
Una esllavissada és el trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per la influència
de la gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, que es poden
classificar en quatre tipus en funció de la dinàmica i del risc que poden generar: despreniments,
esllavissaments, esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.
El pendent és un dels factors principals a l’hora de generar esllavissades, a continuació es mostra una
imatge on es pot observar que a l'àmbit del Pla Parcial els pendents superiors al 20% es situen al voltant
del turó del Cairot, cal tenir present que la ordenació de l’àmbit classifica aquests indrets com a espais
verds.
Imatge 24. Pendents als entorns i a l'àmbit del Pla Parcial

Font: Elaboració pròpia. Base cartogràfica de l’ICGC.
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Risc de terratrèmols
El municipi de Masquefa es situa a la zona 1 d’intensitat sísmica VI (500 anys) segons l’escala
internacional d’intensitat macrosísmica (MSK), essent aquesta la de risc baix a Catalunya.

Imatge 25. Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerabilitat sísmica I considerant l’efecte del sòl

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 1997, 2001.

3.3.4. Risc de Contaminació lumínica
Segons el Reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (Decret 82/2005, de 3 maig, del Reglament Llei 6/2001), l’àmbit afectat es
classifica com a E3 - E2 ja que el planejament urbanístic actual el qualifica com a Sòl Urbà i Sòl No
Urbanitzable.
El decret determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació d’acord amb la
zona de protecció en què està situat l’àmbit afectat, i regula el funcionament de l’enllumenat en els
aspectes estacional, horari, manteniment i d’adequació de la il·luminació existent.
L’àmbit variarà la seva classificació segons els plànols de contaminació lumínica, actualment i a partir
de la modificació puntual precedent es pot dir que és sòl urbà industrial i, per tant, hauria de ser zona
E3, igual que ho són les altres àrees industrials del municipi o la zona industrial a l’oest de l’àmbit, ja en
el municipi de Piera.

Imatge 26. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa al municipi de Masquefa

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
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3.3.5. Risc de Contaminació acústica
El plànol de capacitat acústica de Masquefa es basa en les zones actualment urbanitzades, així,
l’àmbit del Pla Parcial no està encara classificat com a tal. Així mateix, i segons els usos principals de
l’àmbit i amb similitud a la classificació d’altres zones industrials del municipi, l’àmbit hauria de ser
classificat com a C2 (Com a predomini de Sòl Industrial).
D’acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, les zonificacions de
sensibilitat acústica són les següents:
-

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta
contra el soroll. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 60

-

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció
mitjana de soroll. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 65

-

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció
elevada de nivell sonor. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 70

-

Zona de soroll: Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari,
ferroviari, marítim i aeri. Comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i és delimitada per la corba isòfona
que són els punts del territori on es mesuren els valors límit d'immissió corresponents a la zona de sensibilitat
acústica on hi ha situada la infraestructura.

-

Zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA): Són les àrees en què per les seves singulars
característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d'interès especial. El valor límit
d'immissió es considera que és el valor del soroll de fons més 6 dB(A).

-

Zona acústica de règim especial (ZARE): Són les àrees en què es produeix una elevada contaminació
acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït al voltant. Poden ser
declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit d'immissió en l'ambient exterior
corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant
dues setmanes consecutives o tres d'alternes, dins del termini d'un mes.

Imatge 27. Plànol de capacitat acústica de. Urbanització del Maset. Masquefa

Font: Ajuntament de Masquefa. Març 2014
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4. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL I CRITERIS FIXATS PEL PLA

4.1. Objectius i criteris ambiental fixats per a l’avaluació del pla
D’acord amb el Document de Referència elaborat per l’OTAA de Barcelona l’any 2010, els
objectius ambientals fixats per a l’avaluació del pla són els següents:
Objectiu 1: Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a funcionalitat, consums de recursos i
adaptades a les característiques ambientals del sector i del seu entorn.
-

Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix i preservar els
espais i elements de valor rellevant del municipi. Assignar els usos detalladament en base als
àmbits de major valor ambiental.

-

A fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i els processos d’erosió del sòl, caldrà
promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la urbanització i les
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequat dels talussos que es puguin
generar.

-

Ordenar adequadament les vores de les zones urbanitzades en relació amb la seva
integració amb el sòl no urbanitzable adjacent, delimitant una franja d’espais lliures com a
element de contenció i d’acabat de la urbanització.

Dins d’aquest objectiu, el Document de referència proposa el següent indicador, a tenir en compte
en el programa de vigilància ambiental.
Indicador 1: % de sòl urbanitzable en terrenys amb pendent > 20%, i qualificació del sòl atorgada.

Objectiu 2: Establir els usos potenciant la plurifuncionalitat i autonomia.
-

Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l’industrial i ubicar-lo cercant la
integració i interrelació amb aquest.

-

Potenciar la creació de microcentralitats o la reunió de diferents usos en àmbits fàcilment
accessibles a peu.

Objectiu 3: Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui a
criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat a les xarxes urbanes i territorials.
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-

Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de coherència en el
disseny dels espais lliures. Preveure la connectivitat dels espais lliures exteriors amb els espais
lliures interiors.

-

Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, introduint mesures per
a la seva preservació, i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de ribera.

-

Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius del sector.

-

Prioritzar la utilització d’espècies vegetals amb baixa combustibilitat en l’enjardinament dels
espais lliures.

-

Garantir el compliment de les determinacions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març,
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la
trama urbana i el Decret 123/2005, de 14 de juny, que la desplega.
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Objectiu 4: Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials.
-

Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin el sector i les seves ribes.

Objectiu 5: Prevenir el risc d'inundació, evitant l'afectació a béns i persones.
-

Definir la ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables (article 6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme).

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat de l’aigua.
-

Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a
l’abastament.

-

Adoptar una ordenació i zonificació del sector congruent amb la capacitat dels recursos
hídrics, d’acord amb la quantificació de la demanda generada per als distints usos.

-

Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un menor consum
d’aigua.

Objectiu 7: Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
-

Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, la capacitat d’aquest
per atendre la demanda del sector i els compromisos de finançament necessaris.

-

Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús, i en
conseqüència preveure xarxes diferenciades. Els sistemes separatius, s’adoptaran també per
les aigües pluvials i residuals generades en el propi sector.

-

Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública.

Dins d’aquest objectiu, el Document de referència proposa el següent indicador, a tenir en compte
en el programa de vigilància ambiental.
Indicador 2: % d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establerts.

Objectiu 8: Fomentar-ne l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
-

Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja tot compensant la creació de superfícies
impermeables.

-

Introduir criteris d’estalvi en jardineria urbana.

Objectiu 9: En la urbanització i l’edificació, tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
-

Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, i el tractament de la
vegetació.

-

Exigència de la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis tècnics en
superfície amb el seu soterrament sempre que sigui possible, i especialment en el cas de les
instal·lacions de transport d'energia elèctrica i similars.

-

Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de vora amb els sòls
no urbanitzables.

-

Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària i utilitzar a la jardineria d'espais públics espècies
adaptats bioclimàticament.

-

Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del terreny i del
paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva
percepció visual.
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Objectiu 10: Adoptar un model d'ordenació urbanística energèticament eficient.
-

Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima eficiència de
captació sola de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural.

-

Adoptar solucions d’emplaçament i d’orientació de les edificacions, així com condicions de
configuració arquitectònica i materials eficients.

-

Adoptar els paràmetres d’ecoeficiència establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Objectiu 11: Prevenir i corregir fonts contaminants acústiques i atmosfèriques.
-

Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans, de manera que s’utilitzi el
sistema d’espais lliures com a separador entre els usos sensibles, com ara les zones
residencials i equipaments, i els focus emissors de contaminació atmosfèrica i acústica
(determinades activitats, circulació de vehicles, etc.).

-

Concretar mesures correctores referents a la minimització de la contaminació atmosfèrica i
acústica produïda tant per les emissions de pols a l’atmosfera durant la fase de construcció
del sector com per la mobilitat interior a causa de la circulació de vehicles, especialment
sobre la urbanització residencial i els equipaments adjacents.

Dins d’aquest objectiu, el Document de referència proposa el següent indicador, a tenir en compte
en el programa de vigilància ambiental.
Indicador 3: Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.

Objectiu 12: Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els
fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
-

Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics fonamentats en
les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i del Decret 82/2005, de 3 de maig.

Objectiu 13: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar
els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
-

Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en el
desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per l’Agencia de Residus de
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

-

Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un baix
poder contaminant en la seva producció.

Objectiu 14: Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i
del transport.
-

Ordenació de la vialitat per tal d'afavorir l'ús del transport públic.

4.2. Anàlisis d'alternatives
La valoració dels objectius ambientals de les alternatives descrites permeten justificar els motius
finals de l’elecció de l’alternativa escollida. Per a l’avaluació es caracteritzen els diversos efectes
significatius produïts per les actuacions de cada alternativa sobre els objectius ambientals i es
realitza una avaluació segons el tipus d’efecte que s’estableix en:
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Efecte
Molt positiu
Positiu
Inexistent o irrellevant
Negatiu
Molt negatiu

*

1

2

Objectius ambientals

Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant
a funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals
del sector i del seu entorn

Establir els usos potenciant
la
plurifuncionalitat
i
autonomia.

Alternativa 1

3
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Alternativa 2

Valor
+2
+1
0
-1
-2

Alternativa 3

S'afecta a els espais del Turó
del Cairot, amb sòl industrial i
per equipaments .
La franja d'espai lliures com a
espai de contenció amb el
SNU, és reduït.

Els espais lliures com a espai de
contenció amb el SNU són
pràcticament inexistents a la
banda sud limitant amb el
Torrent.

S'afecta parcialment el turó del
Cairot i els seus entorns.
L'àrea industrial se situa en la
zona més planera i amb menor
valor ambiental de l'àmbit.
Es dibuixen grans espais de
zones verdes amb diferents
claus, segons els objectius de
cada zona.

-1

-1

-1

Alternativa 4
Es preserva tot l'entorn i
majoritàriament el mateix
turó del Cairot, retirant el
nou vial, per tal d'afectar en
menor mesura el turó i
posicionant la nau industrial
a la zona de menys valor
(igual que alternativa 3).Es dibuixen grans espais de
zones verdes amb diferents
claus, segons els objectius
de cada zona.
0

Les característiques del Pla Parcial no permeten una gran plurifuncionalitat dels usos previstos, delimitant tant sols les zones
industrials, i els equipaments i la zona verda.
Així i tot, la delimitació de les zones verdes ha de permetre articular els recorreguts de vianants així com la transició amb el sòl no
urbanitzable i la connexió amb el nucli del Maset. Com es fa en les alternatives 3 i 4.
-1

Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema
d'espais
lliures
que
respongui a criteris de
biodiversitat
urbana,
físicament
continu
i
connectat a les xarxes
urbanes i territorials

Simbologia

-1

Les àrees de major vàlua ambiental són l'àrea del turó del Cairot i
l'àrea del Torrent del Maset, en l'alternativa 1 hi ha afectació a la
zona del Cairot i en la Alternativa 2, s'afecta i no es respecta
adequadament l'àrea del torrent.

-1

-1

0

0

En aquesta alternativa no es
respecta
adequadament
l'àrea del turó del Cairot,
malgrat les mesures adoptades
per
minimitzar
la
seva
afectació a aqueta àrea

Es respecta majoritàriament
l'àrea de Turó del Cairot i es
mantenen les àrees de
protecció del torrent del
Cairot.

-1

0
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*

4

Objectius ambientals

Alternativa 1

Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials

L'ordenació permet mantenir la
funcionalitat del torrent de la
font del Maset
+1

5

Prevenir el risc d'inundació,
evitant l'afectació a béns i
persones
Garantir la disponibilitat de
l’aigua

8

Preservar i
millorar
qualitat de l’aigua

la

Fomentar-ne l’estalvi i la
reutilització de l’aigua

0

No es disposa d'informació suficient en aquestes alternatives i en
relació a la disponibiltat de l'aigua.
0

7

Alternativa 3

Alternativa 4

Amb la delimitació i definició del sistema d'espais lliures de l pla
Parcial i concretament amb la clau 4.c verd públic de
protecció es garanteix la protecció de la xarxa hídrica i el seu
entorn de l'àmbit del present Pla Parcial.
+2
+2

El risc d'inundació és pràcticament inexistent.
0

6

Alternativa 2
No es garanteix la protecció
de la xarxa hídrica, per la
ordenació als entorns del
torrent,
-1

0

No es disposa d'informació suficient en aquestes alternatives i en
relació a la disponibilitat de l'aigua.

0
0
No es disposa d'informació suficient en aquestes alternatives i en
relació a l'estalvi i reutilització de l'aigua
Hi ha molta superfície impermeable de sòl industrial o
d'equipaments i les superfícies de zones verdes i per tant
permeables no semblen que siguin tant importants com en les
alternatives 3 i 4.
No es té informació si en aquestes alternatives es proposen
mesures pel foment d'estalvi i la reutilització de l'aigua
-1
-1

0
0
L'Informe de l’Agència Catalana de l’aigua rebut en data 13
de gener de 2016, sobre el Pla Parcial informe favorablement.
+2
+2
El tractament de les aigües brutes, la seva neteja i i la seva
gestió són correctes.
Les aigües brutes es derivaran a una nova depuradora a
l'àmbit i després s'abocaran al torrent de la Fontsanta.
El tractament de les aigües brutes i les aigües pluvials serà
separat. Les aigües pluvials s'abocaran, també al torrent de la
Fontsanta.
+2
+2
L'Alt % de sòl industrial impermeable a l'aigua, es preveu
compensar-lo amb les superfícies d’espais verds, també
importants a l'àmbit del Pla Parcial.
A més de mesures com la redistribució de les aigües pluvials i la
introducció de criteris de jardineria sostenible, en les mesures
ambientals del present document.
+1

+1
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*

9

10

Objectius ambientals

En
la
urbanització
i
l’edificació, tenir cura de la
qualitat paisatgística dels
espais urbans.

Adoptar
un
model
d'ordenació
urbanística
energèticament eficient

Alternativa 1

S'afecta parcialment el turó del
Cairot, element més destacat
de l'àmbit del Pla Parcial.

Es creu que el marge entre la
urbanització del PP i el torrent
de la font del Maset o és
suficient.
Es preserva el turó del Cairot.

-1

0

La menor dimensió de les futures naus industrials en el sector,
permet una major adaptació de les instal·lacions per tal d’obtenir
la millor orientació possible.
Igualment caldrà donar compliment a tot allò a que fa
referència la normativa vigent en ecoeficiència (Decret 21/2006),
tant pel que fa a utilització de fonts d’energia renovable, com
pel que fa a utilització de materials respectuosos
+1

11

Prevenir i corregir fonts
contaminants acústiques i
atmosfèriques

+1

En la ordenació de l'alternativa 1 i 2, les zones verdes no es
disposen al voltant de les activitats i per tant no minimitzaran els
impactes acústics i /o atmosfèriques produïdes per les activitats.
El fet que es puguin implantar diverses activitats en el sector,
dificulta el control acústic i atmosfèric, emeses en l'àmbit del PP

0
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Alternativa 2

0

Alternativa 3

Alternativa 4

L'ordenació
del PP
fa
possible preservar els valors
ambientals i àmbits d’interès
paisatgístic.
Es mantenen com a reserva
d’espai lliure el turó del
S'afecta parcialment el turó del Cairot, s’ajusta el límit del
Cairot, element més destacat sector al sud amb el torrent
de l'àmbit del Pla Parcial.
de la font del Maset, deixant
el marge suficient.
El PP tracta de manera
acurada el possible impacte
paisatgístic derivat de les
actuacions que es pretenen
desenvolupar.
-1
0
La ordenació del Pla Parcial, en les alternatives 3 i 4 no permet
una gran adaptació de les instal·lacions per tal d’obtenir la
millor orientació possible.
Amb tot, caldrà donar compliment a tot allò a que fa
referència la normativa vigent en ecoeficiència (Decret
21/2006), tant pel que fa a utilització de fonts d’energia
renovable, com pel que fa a utilització de materials
respectuosos.
0
0
Es planifiquen les zones verdes i els espais lliures de manera
que s’utilitzen com a separador entre els usos sensibles, , i els
focus emissors de contaminació atmosfèrica i acústica
(determinades activitats, circulació de vehicles, etc.).
Igualment es concreten les mesures referents a la minimització
de la contaminació atmosfèrica i acústica produïda tant per
les emissions de pols a l’atmosfera durant la fase de
construcció del sector com per la mobilitat interior a causa de
la circulació de vehicles.
+1
+1
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*

12

13

14

Objectius ambientals
Limitar la generació de
necessitats
d’enllumenat
exterior (públic i privat) i
evitar-ne els fluxos hemisferi
superior, la intrusió lluminosa
i l’impacte negatiu sobre
els organismes vius
Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat constructiva amb
l’objectiu de minimitzar els
impactes
associats
als
materials
utilitzats
i
fomentar-ne la durabilitat,
la
reutilització
i
el
reciclatge.
Possibilitar una mobilitat
sostenible mitjançant la
planificació integrada dels
usos del sòl i del transport

Valoració global

Alternativa 1

Alternativa 2

El fet que es puguin implantar diverses activitats en el sector, farà
augmentar la necessitat de punts de llum en l'àmbit i per tant
s'incrementa el risc de contaminació lumínica.
Així mateix s'hauria de complir la normativa referents a la
contaminació lumínica de l'ambient atmosfèric.
0

0

No es disposa d'informació suficient en aquestes alternatives

0

0

Alternativa 3

Alternativa 4

Els punts de llums seran els mínims necessaris per la seguretat
en el treball i l'àmbit viari.
Les instal·lacions d’enllumenat exterior es regeixen per les
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i del Decret
82/2005, de 3 de maig.
0

0

Es preveu en la memòria d’ordenació minimitzar l’espai
afectat per les obres de construcció, donat que el risc d’erosió
incrementa proporcionalment amb l’extensió ocupada.
Els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es
generin en el desenvolupament del pla es gestionaran en
instal·lacions autoritzades per l’Agencia de Residus de
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de
residus.
0

0

Conjuntament amb el Pla Parcial s’elabora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que contempla els desplaçaments
generats, i n’estableix la proposta d’itineraris principals per a fomentar els modes de transport més sostenibles.
0

0

0

0

-3

-4

5

8
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4.3. Conclusions i justificació de l'alternativa escollida
Tal i com es pot observar en l'anterior taula, de compliment dels objectius ambientals fixats i
avaluació dels principals impactes, l'alternativa 4, és a dir, el desenvolupament del Pla Parcial
d'acord amb la quarta alternativa, originada a partir de les necessitats del propietaris i de
l'Ajuntament de Masquefa i els requeriments dels diferents informes generats a partir de la proposta
de l'aprovació inicial (alterantiva 3), és l'alternativa escollida en presentar una millor valoració.
Així entre altres l'alternativa 4, dóna compliment als requeriments de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona, en referència a la proposta de l'aprovació inicial.
1.

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.

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. a<
la memòria d'ordenació per l'aprovació provisional:

2.

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

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 28.4). 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.
3.
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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
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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 Informe de rebut en
data 13 de gener de 2016
Es preserven els 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
A banda d'aquestes referències a la ordenació del Pla Parcial per part de l'administració ambiental,
en el seu informe, no hi havia altres indicacions destacables, pel que fa a la ordenació. Així que
s'entén que la ordenació (amb aquestes excepcions) i les seves mesures eren admissibles
ambientalment i per tant s'han mantingut en l'evolució de l'alternativa 3, cap a la alternativa 4.
Per tot l’exposat al llarg d’aquest punt del document es fa palès que l’alternativa més adient és la
que contempla el Pla Parcial en la seva alternativa 4, amb els paràmetres descrits al llarg d’aquest
document i del mateix Pla Parcial.

4.3. Verificació del compliment dels objectius ambientals
Un cop exposats els objectius i els criteris ambientals fixats per part del Document de Referència, es
comprova el compliment dels mateixos mitjançant la següent taula de verificació:
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Taula 3: Verificació del compliment dels objectius ambientals
Objectius ambientals

Justificació

1. Garantir una ordenació urbanística
eficient, quant a funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les característiques
ambientals del sector i del seu entorn.

Compliment

El Pla Parcial s’ubica sobre un territori amb una baixa sensibilitat ambiental, i la porció de l’àmbit
amb una major vàlua es classifica com a zona verda i no veurà alterada les seves
característiques.
S’adapten les actuacions a la morfologia del terreny, minimitzant mesura el s moviments de terra,
si bé en aquest document també es descriuen mesures ambientals referents als possibles talussos
generats.



Es delimita una franja d’espais lliures classificats com a zona verda per actuar de tampó entre la
zona urbana adjacent i l’àmbit del Pla Parcial.

2.
Establir
els
usos
potenciant
plurifuncionalitat i autonomia.

la

3. Establir com element bàsic i vertebrador
un sistema d'espais lliures que respongui a
criteris de biodiversitat urbana, físicament
continu i connectat a les xarxes urbanes i
territorials.

Les característiques del Pla Parcial no permeten una gran plurifuncionalitat dels usos previstos,
delimitant tant sols les zones industrials, i els equipaments i la zona verda.
Així i tot, la delimitació de les zones verdes ha de permetre articular els recorreguts de vianants
així com la transició amb el sòl no urbanitzable i la connexió amb el nucli del Maset.

≈

Es classifiquen com a zones verdes aquells que tenen una major vàlua ambiental de l’àmbit. Així
mateix, aquest document inclou una sèrie de mesures per a incrementar la biodiversitat de les
zones verdes, entre les quals hi ha la de preservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial
valor i més significatius del sector.
En tot moment i com a objectiu del Pla Parcial es disposa que cal garantir la preservació dels
terrenys naturals del Turó del Cairot, amb valor paisatgístic i ambiental.



Cal garantir el compliment de les determinacions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març,
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana i el Decret 123/2005, de 14 de juny, que la desplega.
El límit sud del Pla Parcial coincideix amb la franja marcada pel Q10 del torrent de la Font del
Maset, així aquests queda fora de l’àmbit i de possibles actuacions que modifiquin les seves
característiques.

4. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials.

Així mateix la zonificació del Pla Parcial localitza una zona verda de protecció entre el torrent i el
sòl industrial per tal de protegir les ribes del torrent i minimitzar les afectacions i les possibles
inundacions, que per altra banda són altament improbables en el naixement del torrent, com és
el cas. Per tal de remarcar encara més aquest fet al voltant del polígon de sòl industrial s’hi
localitzarà el verd privat, remarcant en aquesta zona del torrent la franja de protecció.
La memòria d’ordenació del Pla Parcial indica que s’evitaran les excavacions i els moviments de
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Objectius ambientals

Justificació

Compliment

terres en les proximitats al torrent de la font del Maset, al límit sud de l’àmbit. No es destaquen
més cursos hídrics a l’entorn immediat, ni a l’interior de l’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre.
No hi ha, a l’àmbit del Pla Parcial, zones amb risc d’inundabilitat remarcable.

5. Prevenir el risc d'inundació,
l'afectació a béns i persones.

evitant

6. Garantir la disponibilitat de l’aigua.

Per altra banda la gestió de les aigües pluvials que es vol dur a terme en l’àmbit, fa que es
minimitzi el risc d’inundació a la urbanització del Maset per aportació d’aigua pluvial a la llera
del torrent de la Fontsanta.
Cal garantir la suficiència dels recursos hídrics disponibles mitjançant informe favorable de
l’organisme competent.
L’aigua potable provindrà del dipòsit d’aigua potable localitzat en el turó del Cairot a l’interior
del present Pla Parcial.





Les aigües brutes generades per l’activitat que es localitzarà en l’àmbit, tindran com a primer
destí una nova depuradora situada a la zona de serveis tècnics ubicada al nord de l’àmbit, un
cop aquestes aigües siguin tractades correctament per la depuradora, es preveu que aquestes
s’aboquin al torrent de la Fontsanta, sempre hi quan s’asseguri una qualitat mínima d’aquesta
aigua tractada.

7. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.

El tractament de les aigües brutes i les aigües pluvials serà separat, com ja s’ha vist, les aigües
brutes seran tractades per una nova depuradora, i la resta d’aigües pluvials es canalitzaran per
sota el camí vell de Can Bonastre al Maset per finalment abocar-les també al torrent de la
Fontsanta.



Amb aquesta acció s’evita que el major volum de les aigües de la pluja vagin a parar al torrent
de la font del Maset, evitant possibles saturacions de la llera del petit torrent que transcorre per la
trama urbana de la urbanització i es minimitza el risc d’inundació, ja que el torrent de la
Fontsanta transcorre en canal (hi ha uns 20 metres de desnivell entre la llera del torrent i el límit
de la urbanització) i fora de trama urbana.

8. Fomentar-ne l’estalvi i la reutilització de
l’aigua.

Malgrat el sol industrial i la superfície mínima d'equipaments, ocupa el 69,55% del total de l’àmbit,
no tot aquest sòl serà impermeable, tenint en compte el sostre permès podríem dir que més o
menys s’impermeabilitzarà el 44% de l’àmbit.
Aquest alt percentatge es preveu compensar-lo amb els 49.356 m2 d’espais verds que
corresponen aproximadament al 28% del total de l’àmbit. A més de mesures com la redistribució
de les aigües pluvials i la introducció de criteris de jardineria sostenible, en les mesures ambientals
del present document.
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Objectius ambientals

Justificació

Compliment

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 els valors ambientals i àmbits d’interès paisatgístic.
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
El PP tracta de manera acurada el possible impacte paisatgístic derivat de les actuacions que
es pretenen desenvolupar. Per aquest motiu desenvolupa en la Memòria d’ordenació el punt
2.4.7 Criteris d’integració paisatgística i reducció de l’impacte ambiental, en el qual es llisten les
mesures paisatgístiques, entre les quals hi ha les següents:

9. En la urbanització i l’edificació, tenir cura
de la qualitat paisatgística dels espais
urbans.

10.
Adoptar
un
model
d'ordenació
urbanística energèticament eficient.
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- Definir la cota adequada de la plataforma més gran possible per encabir la gran nau
industrial i que possibiliti compensar el moviment de terres.
- Estabilització adient dels talussos de l’àmbit 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.
- Tractament vegetal adequat dels talussos, els quals es tractaran amb vegetació tant
arbustiva com d’arbrat amb especies pròpies de la zona.
- 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.
- Tractament acurat 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 industrial 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.
- 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.
- L’acabat de la coberta; s’estudiarà la possibilitat de preveure coberta inclinada amb
acabat vegetal.
- 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 ordenació del Pla Parcial no permet una gran adaptació de les instal·lacions per tal d’obtenir
la millor orientació possible. Amb tot, caldrà donar compliment a tot allò a que fa referència la
normativa vigent en ecoeficiència (Decret 21/2006), tant pel que fa a utilització de fonts
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Objectius ambientals

Justificació

Compliment

d’energia renovable, com pel que fa a utilització de materials respectuosos.
Es planifiquen les zones verdes i els espais lliures de manera que s’utilitzen com a separador entre
els usos sensibles, com ara les zones residencials i equipaments, i els focus emissors de
contaminació atmosfèrica i acústica (determinades activitats, circulació de vehicles, etc.).

11. Prevenir i corregir fonts contaminants
acústiques i atmosfèriques.

En l’apartat de mesures ambientals d’aquest document es concreten les mesures referents a la
minimització de la contaminació atmosfèrica i acústica produïda tant per les emissions de pols a
l’atmosfera durant la fase de construcció del sector com per la mobilitat interior a causa de la
circulació de vehicles.



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

12. Limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos
hemisferi superior, la intrusió lluminosa i
l’impacte negatiu sobre els organismes vius.

13. Ordenar el desenvolupament de
l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als
materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat,
la reutilització i el reciclatge.

14. Possibilitar una mobilitat sostenible
mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.

Les instal·lacions d’enllumenat exterior es regeixen per les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig i del Decret 82/2005, de 3 de maig.



Es preveu en la memòria d’ordenació minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció,
donat que el risc d’erosió incrementa proporcionalment amb l’extensió ocupada.
Els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en el desenvolupament
del pla es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agencia de Residus de Catalunya i
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus.



Es prioritza l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un baix
poder contaminant en la seva producció.
Conjuntament amb el Pla Parcial s’elabora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que
contempla els desplaçaments generats, i n’estableix la proposta d’itineraris principals per a
fomentar els modes de transport més sostenibles.
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5. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ
5. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES. VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ

5.1. Incidències del projecte en el vectors ambientals del territori
En aquest apartat s’identifiquen els vectors ambientals que resulten afectats pel desenvolupament
del sector.
Taula d’identificació dels potencials impactes
impactes
Positiu
Negatiu
Indeterminat
Inexistent o irrellevant

Medi físic
FACTOR AMBIENTAL
Sòl
Morfologia
Elements singulars
Recursos minerals

Atmosfera

Processos geofísics

TIPUS D’IMPACTE
Destrucció directa
Contaminació del sòl
Alteració de les característiques edàfiques
Alteració de la topografia
Destrucció de patrimoni d’interès geològic
Pèrdua de recursos naturals
Canvis en el clima
Disminució de la qualitat de l’aire
Contaminació lumínica
Increment dels nivells sonors
Introducció d’olors
Increment risc d’inundacions

PREVISIÓ

Increment risc d’incendi
Alteració zones humides
Risc d’erosió / moviments de terra
Alteració en l’estabilitat de talussos
Subsidència
Alteració recàrrega dels aqüífers

Medi biòtic
FACTOR AMBIENTAL
Vegetació

Fauna

TIPUS D’IMPACTE
Eliminació de la coberta vegetal
Afectació sobre espècies protegides

PREVISIÓ

Augment espècies invasores
Eliminació o reducció d’espècies
Afectació sobre espècies protegides
Desplaçament d’individus o poblacions
Invasió de noves espècies
Afectació corredors biològics
Afectació espais protegits (PEIN, XN2000, HIC)
Afectació espais d’interès local

Medi perceptual - paisatge
FACTOR AMBIENTAL
Paisatge intrínsec
Intervisibilitat
Singularitats
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TIPUS D’IMPACTE
Unitats de paisatge afectades
Potencial de vistes
Incidència visual
Components singulars del paisatge

PREVISIÓ
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Medi socio–econòmic
FACTOR AMBIENTAL
Patrimoni
Lleure
Productiu
Estructura urbana

Població

TIPUS D’IMPACTE
Lloc d’interès cultural, històric i /o arqueològic

PREVISIÓ

Ús agrícola
Canvis en la trama urbana i escena urbana
Ocupació del territori
Xarxa viària
Augment zones verdes urbanes
Augment d’habitatges
Augment d’equipaments

Fluxes ambientals
FACTOR AMBIENTAL
Aigua

Energia
Residus
Mobilitat

TIPUS D’IMPACTE
Augment consum d’aigua
Augment generació d’aigües residuals
Tractament aigües pluvials
Augment consum d’energia
Eficiència energètica
Augment de la generació de residus
Increment de la mobilitat
Millora de la connectivitat social
Mobilitat sostenible

PREVISIÓ

Com es pot observar les principals incidències negatives del projecte, repercutiran inevitablement
en els vectors del medi físic, perceptual i fluxos ambientals, com en tot projecte que preveu
construir en un espai actualment lliure d’edificació. La present actuació es desenvolupa dins un
espai de 17,48 ha amb qualificació de sòl urbanitzable programat, segons planejament vigent, amb
un ús previst industrial.
L’impacte visual de les futures naus industrials es dóna sobretot sobre l’àmbit de la urbanització del
Maset, malgrat que aquesta s’adapti al màxim a la topografia, i apliqui una sèrie de criteris per
reduir impacte paisatgístic i adaptar-se i integrar-se a les característiques del lloc.
El fet que es classifiqui com a zona verda l’única zona que presenta una més elevada diversitat
d’usos, permet el manteniment dels usos que es donen entorn al turó del Cairot, on es troba el
dipòsit d’aigua. Així mateix, en aquest espai és l’únic en el que s’hi ubiquen els sòls amb un pendent
superior al 20%, que queden lliure d’edificació. La resta d’àmbit del Pla Parcial està ocupat per
camps de conreu de secà sense un valor rellevant.

5.2. Caracterització dels impactes del projecte
Tot seguit, es fa una caracterització dels possibles impactes, identificats en la taula anterior com a
significatius pel que fa al desenvolupament del Pla Parcial.
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FACTOR
AMBIENTAL
Sòl
Morfologia

Medi físic

Medi biòtic
Medi
perceptual paisatge
Medi socio–
econòmic

Caracterització

TIPUS D’IMPACTE
Destrucció directa
Alteració de la topografia
Contaminació lumínica
Increment dels nivells sonors

A
A1
A1
A1

B1
B1
B1
B1

C
C1
C1
C

D
D
D1
D1

E
E
E2
E2

F
F
F
F1

G1
G1
G
G

KO/K1
K1/K2
K2
K1

Processos
geofísics

Risc d’erosió / moviments de terra

A1

B1

C

D1

E

F1

G1

K1

Vegetació

Eliminació de la coberta vegetal

A

B1

C

D

E

F

G1

K0/K1

Potencial de vistes

A

B1

C

D1

E1

F

G1

K0/K1/K2

Incidència visual

A

B1

C

D1

E1

F

G1

K0/K1/K2

Singularitats

Components singulars del paisatge

A1

B1

C1

D

E/E1

F

G1

K0/K1/K2

Productiu

Ús agrícola

A1

B1

C

D1

E

F

G1

K0/K1

Estructura urbana

Ocupació del territori

A

B1

C

D1

E

F

G1

K0/K1/K2

Augment consum d’aigua

A1

B1

C

D1

E2

F

G

K2

Augment generació d’aigües residuals

A1

B1

C

D1

E2

F

G

K1/K2

Energia

Augment consum d’energia

A1

B1

C

D1

E2

F

G

K2

Residus

Augment de la generació de residus

A1

B1

C

D1

E2

F

G

K1/K2

Mobilitat

Increment de la mobilitat

A1

B1

C

D1

E2

F

G1

K2

Atmosfera

Intervisibilitat

Aigua

Fluxos
ambientals

Caracterització: A efecte notable, A1 efecte mínim; B positiu, B1 negatiu; C directe, C1 indirecte o secundari; D simple, D1 acumulatiu; E a curt termini, E1 a mig termini, E2 a
llarg termini; F permanent, F1 temporal; G reversible, G1 irreversible; K0 Fase de disseny, K1 fase de construcció, K2 fase d’explotació
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Els impactes identificats a la taula anterior seran més o menys importants en funció de com es
desenvolupi finalment l’actuació, ja que la majoria dels impactes es produiran a la fase de
construcció i explotació. Això és especialment cert pels impactes que es produiran sobre el medi
físic.

5.2.1. Medi físic
Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. Com en qualsevol
procés constructiu, es produirà una pèrdua de la capa superficial del sòl, així com la compactació
dels horitzons inferiors pel pas de la maquinària pesant.
Cal destacar que durant les obres de construcció, a causa del moviments de terres, es pot produir
un increment de la contaminació atmosfèrica, provocada per l’augment de partícules de pols a
l’atmosfera. Igualment, es pot produir un increment sonor durant les obres de construcció, fruit dels
sorolls de la maquinària d’obres però aquests efectes seran intermitents i temporals. Durant la fase
d’explotació es poden veure augmentats els nivells sonors de l’espai, degut a l’augment de
mobilitat a la zona, però si tenim en compte que, actualment, prop de la zona projecte circulen
vehicles de manera habitual, podem afirmar que l’increment de nivells sonors serà inapreciable.
Amb tot, aquesta afirmació depèn de l’activitat que finalment s’implanti a la futura nau industrial,
en tot cas, aquesta haurà de complir amb els requisits sobre activitats referents a la protecció
acústica.
Pel que fa a la contaminació lumínica, es preveu un augment a conseqüència de la il·luminació de
la futura zona industrial de l’àmbit, que se sumarà a l’espai construït de l’entorn. De tota manera, si
es segueixen les obligacions de la llei vigent en la matèria, la contaminació lumínica de la nova
urbanització es pot reduir i no ser important.
Com qualsevol procés d’urbanització, es produiran moviments de terra per anivellar els terrenys i
desenvolupar la nova edificació.
La impermeabilització del terreny pot afectar a la recàrrega dels aqüífers de la zona i la modificació
de les xarxes hídriques, en funció de la recol·lecció de les aigües pluvials. En aquest sentit la
distribució de les aigües pluvials recollides en el sòl industrial i dels equipaments, tenint en compte les
característiques i el recorregut del torrent de la Font del Maset enfront el Torrent de la Fontsanta,
farà disminuir el possible impacte de la recollida de les aigües pluvials en els cursos hídrics i
minimitzant el risc d’inundació de les trames urbanes, en el cas la urbanització del Maset.

5.2.2. Consum i ocupació del Sòl
L’àmbit d’actuació, de 17,48 ha de superfície, presenta les característiques d’un sòl agrícola on s’hi
emplacen conreus de vinya al nord, amb una extensió d’uns 8.800 m2, i conreus herbacis, que
ocupen la major part de l’àmbit amb unes 14,5 ha de superfície. D’altra banda, pren especial
importància el sòl forestal d’1,5 ha associat al turó de Cairot, amb pinedes de pi blanc i matollars,
que esdevé un dels elements d’interès natural i paisatgístic més rellevants (segon els diferents
informes de l'OTAA de Barcelona).
Així mateix, pel que fa a les preexistències, es destaca el camí que travessa l’àmbit i que permet
connectar la carretera BV-2241 amb el camí vell de Can Bonastre a Maset.
Pel que fa al model territorial, aquest àmbit es situa adjacent a l’activitat industrial Fibrotubo Bonna,
SA, al terme municipal de Piera. Segons l'Informe de l'OTAA, de 13 de gener de 2016, el sector de
Can Bonastre, es mostra aïllat i desconnectat del sòl industrial de Masquefa. Aquest aïllament
s’agreuja tenint en compte l’adjacència que presenta amb la urbanització residencial El Maset.
En aquest sentit s'ha de tenir en compte que malgrat efectivament l'àmbit no té continuïtat amb el
sòl industrial de Masquefa, com es diu en l'informe de l'OTAA, és adjacent a un polígon industrial del
municipi de Piera i a més tenint en compte els treballs que s'han realitzat per l'aprovació del POUM
de Piera, en aquest sector es pretén desenvolupar altres sectors industrials, concretament 2 sectors
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industrials més, Així si es mira el territori a una escala supramunicipal, el sector industrial de Can
Bonastre deixarà de ser una illa industrial a formar part d'una zona industrial a cavall entre els
municipis de Masquefa i Piera, un cop es desenvolupin tots els sectors industrials.
Pel que fa a la topografia, tal i com es reflectia en el document de referència emès per OTAA de
Barcelona, l’àmbit presenta un relleu suau amb excepció dels terrenys adjacents al turó del Cairot,
que presenten pendents superiors al 20% i al 30%. La vialitat del sector proposada en la present
alternativa, respecte en gran mesura aquests pendents del turó del Cairot, resseguint, en part, el
camí preexistent i per tant minimitzant els moviments de terres i els talussos generats, donant
compliment al requeriment d’ajustar la vialitat, per tal d’evitar l’afectació als terrenys amb
pendents superiors
Es considera que es garanteix que el 15% del sòl no edificat presentarà un tractament permeable i
vegetal, ja que es regula normativament la clau 22 (article 27.4). Així mateix 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 amb acabats tous i permeables, mantenint la seva condició
de superfície permeable, malgrat el possible ús d'aparcament.
5.2.3. Medi biòtic
Pel que fa al medi biòtic, els efectes sobre la vegetació seran més o menys importants ja que la
vegetació existent s’haurà d’eliminar com a mínim en els espais destinats a la futura zona industrial.
Cal destacar que l’àmbit on s’ubica la futura zona industrial no presenta una vegetació
remarcable, ja que es tracta d’un espai ocupat per camps de conreu extensius d’herbacis de secà.
Cal tenir en compte que la única zona amb una vegetació relativament interessant, és la que es
troba entorn al turó del Cairot, que presenta vinyes i arbres fruiters. Amb tot, tota aquesta vegetació
és de caire antròpic, i no hi ha, ni a l’àmbit del Pla Parcial ni al seu entorn proper, vegetació natural
que mereixi un tractament especial.
L’afectació a la fauna no es preveu destacable, ja que l’actuació es situa prop de la zona urbana
de Maset i a tocar d’una zona ja industrial, pel que la majoria d’espècies existents seran espècies
d’ambients humanitzats, pel que l’afectació serà poc important.
Malgrat aqueta afirmació, l'informe de l'OTAA de Barcelona de 13 de gener de 2016, es destaca
que l’àmbit s’integra en una àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), la qual
forma part de l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. Val
a dir que els espais oberts adjacents amb zones forestals formen part d’uns dels principals hàbitats
de rapinya d’aquesta espècie protegida. Es creu que la localització de l'àmbit i la qualitat de la
vegetació forestal del turó del Cairot, on la superfície arbrada és mínima, redueix la importància de
l'àmbit en relació a la possibilitat de campeix d'aquesta espècie d'au protegida

5.2.4. Paisatge
El paisatge és l’àmbit que pot resultar més afectat, ja que cal tenir present que l’actuació es durà a
terme prop d’espai urbanitzat (urbanització del Maset) i, per tant, l’impacte visual i paisatgístic serà
a l’entorn immediat de l’espai afectat.
Igualment, cal destacar que la nova urbanització que es preveu, s’implanta a tocar d’una activitat
industrial implantada des de fa anys. Així mateix, i tal i com es descriu a l’apartat de mesures
ambientals, el Pla Parcial preveu diverses actuacions per tal de minimitzar aquest impacte
paisatgístic. Tot i això, el desenvolupament o creixement d’una zona industrial, encara que aquesta
s’adapti el màxim possible a les característiques físiques del lloc, sigui pròxima a espais ja edificats, i
sigui coherent amb l’edificació, significa una pèrdua de sòl lliure de construccions i, per tant, suposa
una transformació del paisatge no urbanitzat a sòl construït.
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El desenvolupament de l’actuació suposarà una incidència visual pels espectadors permanents
(veïns de la zona) i esporàdics (visitants i aquells que passin per la BV-2241).

5.2.5. Medi socio-econòmic
L’actuació suposarà un augment de l’oferta industrial i un augment dels equipaments existents al
municipi.
Si ens fixem en l’ocupació del territori, la zona projecte es situa adjacent a una zona urbanitzada
activa i ben comunicada, i a tocar d’una zona que ja disposa d’activitat industrial. L’actuació,
suposarà una pèrdua d’espais lliures al municipi, però es considera que es tracta d’una actuació
que segueix el principi de compactació del territori, cal tenir en compte que sempre és millor una
ocupació del sòl prop d’un espai urbà que una nova alteració de sòl en zones aïllades i mal
comunicades, on l’impacte és molt més destacat.
A nivell productiu, és de preveure que el valor sigui molt més elevat com a activitat industrial que
amb l’actual ús agrícola d’aquesta zona. Amb tot, es considera que el manteniment de l’activitat
agrícola al municipi està garantida per l’abundant existència de terres de cultiu al mateix.

5.2.6. Fluxos ambientals
El funcionament del sector comportarà un augment del consums d’aigua, energia i producció de
residus i aigües residuals. De tota manera, les demandes d’aigua i energia poden reduir-se amb
mecanismes i sistemes d’estalvi, i donant compliment a la normativa vigent al respecte. Pel que fa a
les aigües residuals que es puguin generar, aquestes s’hauran de tractar d’acord amb els seus
continguts, i caldrà valorar si poden ser assimilades com a aigües domèstiques o han de ser
tractades específicament, un cop es defineixi l’activitat a desenvolupar.
En aquest sentit es planifica una depuradora en el sector sud de l’àmbit per tal de tractar les aigües
residuals de l’activitat.
Pel que fa als residus que es produeixin a les obres, s’haurà de complir amb la normativa vigent al
respecte, i deixar el terreny afectat i l’entorn immediat net de deixalles i runes. I pel que fa a la
producció de residus domèstics, el projecte d’urbanització haurà de determinar la ubicació i el
nombre de contenidors de recollida selectiva que siguin necessaris per la correcta recollida i
tractament dels residus que es generin al sector.
Respecte a la mobilitat, segurament hi haurà un increment de la mobilitat al sector degut a la nova
activitat industrial de la zona, però aquesta mobilitat és fàcilment assimilable per les vies d’accés a
la zona.

5.3. Valoració qualitativa dels impactes identificats
A continuació es fa una valoració qualitativa dels possible impactes identificats, la terminologia
utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu en el RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació
d’Impacte Ambiental.
COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu
immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures
correctores.
MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no precisa
mesures correctores ni protectores intensives i la tornada a l’estat inicial del medi no
requereix molt de temps.
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SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions ambientals del medi
exigeix adoptar mesures correctores, amb tot, aquesta recuperació requereix d’un llarg
període de temps.
CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable.
Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals i sense
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores.
A continuació s’ofereix una valoració global de l’impacte de l’actuació sobre el medi, sempre
tenint en compte les mesures que s’integren en el Pla Parcial per tal de minimitzar l’impacte produït

FACTOR AMBIENTAL
Geologia i sòl
Topografia

VALORACIÓ DE L’IMPACTE
Compatible -moderat
Compatible

Atmosfera
Hidrologia superficial
Hidrogeologia subterrània
Processos geofísics
Impacte global sobre medi físic
Vegetació
Aspectes biòtics
Fauna
Espais d’interès ecològics i protegits
Impacte global sobre medi biòtic
Unitats de paisatge
Potencial de vistes
Paisatge
Incidència visual

Compatible -moderat
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible -moderat
Compatible -moderat
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible -moderat
Compatible -Moderat
Compatible -Moderat

Components singulars del paisatge
Impacte global sobre el paisatge

Compatible
Compatible -Moderat

Aspectes físics

Lleure
Aspectes
econòmics

socio-

Productiu
Estructura urbana
Població
Impacte global sobre el medi socio-económic
Energia
Aigua
Fluxos ambientals
Residus
Mobilitat
Impacte global sobre els fluxos ambientals

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

A la vista de la taula anterior, podem concloure que l’impacte sobre els vectors medi físic i
paisatgístic són els més importants; aquests són inevitables, presents i sobretot visibles en qualsevol
procés d’urbanització, sobretot si s’afecta a una zona que actualment es troba lliure d’edificacions.
L’afectació al medi físic és destacable, degut a l’actuació de la maquinària pesant durant la fase
d’elaboració i explotació, ja que provocarà erosió, moviments de terra, destrucció directe del sòl i
alteració de les característiques edàfiques de la zona. A més, durant la fase d’execució del
projecte augmentaran els nivells sonors i la contaminació lumínica de la zona. L’impacte es valora
com a COMPATIBLE - MODERAT.
Com ja s’ha comentat anteriorment, el principal impacte que es dóna en aquest desenvolupament
és el paisatgístic, si bé es tracta d’un àmbit sense un valor paisatgístic a destacar, sinó que s’afecta
a la visibilitat de les zones urbanitzades properes, especialment a la urbanització de Maset. Així i tot,
cal tenir present que el Pla pren mesures per tal de reduir aquest impacte, i que aquesta nova
industrial es troba en un àmbit a tocar d’una activitat industrial implantada des de fa anys. Així
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doncs, l’impacte es considera MODERAT, principalment per l’ocupació de sòl actualment lliure
d’edificacions. Aquest es pot minimitzar més si es porta a terme una bona revegetació de l’espai
verd projectat al sector i la construcció s’integra a les característiques físiques i constructives
presents a la zona.
Pel que fa al medi biòtic, el vector més afectat és la vegetació, malgrat tot no s’han localitzat
espècies protegides a l’àmbit. L’impacte doncs, es considera COMPATIBLE.
Pel que fa als impactes sobre el medi socio-econòmic cal destacar que la majoria són POSITIUS, ja
que la futura zona industrial suposarà una millora de l’economia local i dels equipaments del
municipi. Així doncs, l’impacte es pot considerar COMPATIBLE.
L’impacte sobre els fluxos ambientals, es podrà valorar millor al final del projecte d’obres, en el qual
es podrà saber si s’han aplicat mesures ambientals per minimitzar i/o prevenir aquests impactes. De
tota manera, el projecte compleix amb la legislació vigent al respecte en temes de minimitzar
consums d’aigua, estalvi energètic, etc. Pel que l’impacte també es pot considerar COMPATIBLE.
Així l’impacte global del Pla Parcial “Can Bonastre” de Masquefa, es considera en general
COMPATIBLE pel que fa a l’impacte ambiental sobre els vectors del medi de la zona, i si s’apliquen
totes les mesures ambientals determinades en el propi pla.
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MESURES AMBIENTALS
I PROGRAMA
DE VIGILÀNCIA
AMBIENTALAMBIENTAL
6.6. MESURES
AMBIENTALS
I PROGRAMA
DE VIGILÀNCIA

6.1. Mesures ambientals
Les mesures ambientals que es proposen per al present Pla Parcial són les següents, tenint en
compte, que aquestes es proposen com a complement de les mesures ambientals que ja s’han
integrat en el pla:
Protecció del sòl
Per tal de protegir el sòl de l’àmbit cal evitar totes aquelles pràctiques innecessàries que impliquin la
pèrdua o l’erosió del sòl, en el cas que aquestes siguin indispensables, replantejar la seva execució
per minimitzar al màxim l’impacte. Així doncs, a continuació, s’exposen les mesures preventives que
s’han considerat adients:




Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció, donat que el risc d’erosió
incrementa com més extensió ocupada hi ha.
-

Es proposa delimitar les àrees afectades pel moviment de terres, per tal de minimitzar
la resta de zones.

-

Les terres no vegetals sobrants generades pels moviments de terres, es poden
reutilitzar per al rebliment sobre el terreny.

-

Seria necessari gestionar correctament les terres excedents generades durant el
moviment de terres. Aquestes haurien de ser transportades a centres gestors o
abocadors autoritzats per aquest tipus de residu.

-

Els talussos del Pla Parcial, s’hauran de regenerar aplicant tècniques de xerojardineria
i sempre amb espècies pròpies de la zona.

Evitar la compactació del sòl en les zones verdes i espais lliures. La qual cosa ens remet a la
primera mesura: “delimitació d’àrees”.

Talussos
Per tal d’estabilitzar els talussos que es puguin donar pel desenvolupament urbanístic del Pla Parcial
s’ha de ser curós i tècnicament viable per tal de minimitzar esllavissades i/o la pèrdua i l’erosió del
sòl.
Una de les mesures més efectives, i alhora integradores paisatgísticament, són totes aquelles que
impliquin el recobriment vegetal, el menor pendent possible i el drenatge eficient de l’aigua.
Aquestes mesures, preferiblement, s’han de combinar amb altres aspectes de sostenibilitat
ambiental com pot ser la menor ocupació del sòl, la integració paisatgística, el reciclatge de
materials post ús, o la possibilitat de restauració de la superfície resultant.
Com a mesures concretes es proposen les següents:
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Canalització de les aigües en els talussos, utilitzant de baixants i cunetes que derivin l’aigua
pluvial fins als drenatges naturals de l’àmbit, per tal de prevenir i gestionar possibles
problemes d’erosió.



Possibilitar que la terra extreta durant el procés d’execució de l’obra es reutilitzi en els
treballs de terraplenat. Sobretot utilitzar la terra vegetal dels horitzons superficials per tal de
restaurar els talussos i terraplens, ja que aquesta terra facilita la recuperació i restauració
vegetal dels pendents generats.
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Gestió dels espais verds i vegetació de l’àmbit
Evitar la plantació d’espècies al·lòctones o exòtiques per l’enjardinament dels espais verds, que
tinguin un comportament expansiu o invasor demostrat.
En les noves plantacions i en la vegetació a implantar, s’utilitzarà planta autòctona per facilitar la
integració visual i evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies. Així, doncs, les espècies
escollides hauran de complir les següents condicions:
-

Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl)

-

Espècies de fàcil implantació

-

Capacitat de protecció i estructuració del sòl

-

Ser espècies de desenvolupament no massa lent

-

Espècies de baix manteniment i requeriment hídric

-

La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions
vegetals existents a l’entorn immediat.

-

Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca
del cromatisme

-

Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas
que sigui necessari, es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, que
tinguin bona densitat de brancam, tupides i amb elevada massa foliar.

-

Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es
recomana escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però
que alhora permetin l’entrada de llum i calor en època hivernal.

-

A les zones amb vegetació o properes a elles seria bo preveure paviments drenant,
porosos, o amb pendents cap a les zones vegetades, que facilitaran la infiltració de
l’aigua pluvial.

Amb aquest “mètode d’intervenció natural” es redueix, simultàniament, la necessitat d’introduir
energia exosomàtica (eradicació de males herbes), l’ús de biocides i el consum d'aigua per a rec
donat que les espècies mediterrànies demanden menys aportació hídrica.
En aquest sentit també s'afavorirà la introducció d'espècies de xerojardineria, en zones i espais en
que es requereixi un tractament més ornamental. Tal com s’ha esmentat altres espècies
ornamentals que tinguin un bon comportament en el medi i estiguin integrades a l’entorn també es
podrien incloure, sempre seguint criteris de manteniment i estalvi d’aigua, i d’adequació a l’entorn.

El promotor hauria de promoure una similitud entre els espais enjardinats i les masses forestals
naturals pròximes a l’àmbit, pel que en la gestió d’aquests caldria:
-

Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques,
medicinals,etc.

-

Afavorir la no plantació de gespa consumidora d’aigua i optar per altres sistemes per
cobrir les superfícies plantades i mantenir la humitat al sòl com plantes tapissants que
cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o espècies autòctones
adaptades a característiques climàtiques mediterrànies i de menor requeriment hídric
com el cas de: Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Stenotaphrum secundatum, etc.

Tenint en compte la vegetació potencial de l’àrea, es recomana, per la revegetació de talussos o
espais sense vegetació o ja sigui per les plantacions dels diferents parcs o espais verds privat, les
següents espècies arbòries, arbustives i herbàcies a plantar als diferents espais que així ho necessitin:
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Vegetació Arbòria:
-

Pi Blanc (Pinus Halepensis )

-

Alzina (Quercus ilex)

Vegetació Arbustiva:

-

Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Vegetació herbàcia i lianoide
-

Llistó (Brachypodium retusum)

-

Rogeta (Rubia peregrina)

-

Carrasca (Quercus rotundifolia)

-

Lligabosc (Lonicera implexa)

-

Garric (Quercus coccifera)

-

Arítjol (Smilax aspera)

-

Fals Aladern (Phllyrea latifolia)

-

Violeta de bosc (Viola alba)

-

Aladern (Rhamnus alaternus)

-

Galzeran (Ruscus aculeatus)

-

Marfull (Viburnum tinus)

-

Falzia negra (Asplenium onopteris)

-

Arboç (Arbutus unedo)

Finalment, i en referència al risc d'incendi forestal que afecta l'àmbit del Pla Parcial, es recomana dur a
terme les següents accions:


Aplicació, durant la fase constructiva i de funcionament, de les mesures de prevenció d’incendis
forestals establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.



Establiment, en el perímetre interior del pla, d’una franja de 15 m en la que s’assegurarà la no
presència de material forestal o inflamable. Aquesta franja caldrà que estigui lliure de vegetació baixa
i arbustiva, i amb les branques dels arbres esporgades fins a 2 metres d'alçada per evitar la propagació
d'incendis forestals.

En aquest mateix sentit, caldrà tenir en compte 1) Que la ubicació dels dipòsits de material combustible es
realitzin en zones allunyades de la massa arbrada i disposar de totes les mesures de prevenció o d'extinció
d'incendis pertinents; i 2) Realitzar un pla d'emergència que contempli les mesures adoptades en cas d'incendi.

Cicle integral de l’aigua
Pel que fa a la necessitat d’aigua potable per part dels equipaments i l’activitat que es desenvoluparà en
el futur en l’àmbit del Pla Parcial, s’haurà de garantir, mitjançant un certificat o comunicat dels propietaris
del dipòsit d’aigua del turó del Cairot que realitzen la gestió d’aquesta aigua potable, que el
desenvolupament del Pla Parcial podrà garantir el subministrament normal d’aigua amb la capacitat
actual del dipòsit i els consums actuals que el dipòsit dóna servei..
Les noves edificacions i instal·lacions hauran de complir amb el que s’assenyala al Decret 21/2006
d’ecoeficiència, que obliga als nous edificis a prendre mesures per racionalitzar el consum i la reutilització
de l’aigua que sigui aprofitable.
Es preveu, en les zones enjardinades, la plantació d’espècies vegetals que assegurin un tapis verd, però
tanmateix de baix requeriment hídric.


Pel que fa al reg, que actualment no es dóna, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg
en les zones enjardinades, s’aconsella utilitzar sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració),
programables i ajustant la programació a les demandes hídriques reals del sòl i de les espècies
existents.



Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar. Així doncs, es
proposa que en les actuacions futures es contempli la possibilitat de recollir les aigües pluvials i
emmagatzemar-les en dipòsits soterrats per tal de reutilitzar-les per al reg de les zones
enjardinades. De tota manera, si les espècies que es planten són les recomanades (autòctones
del lloc i de baix requeriment hídric) no caldrà un elevat consum d’aigua pel seu manteniment.



Instal·lació de paviments permeables o mixtes en la zona d'aparcaments (que intercalin la
pavimentació i el sòl amb vegetació) per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir
l’escorrentia superficial.
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Gestió dels materials i els residus
Pel que fa a l'àmbit dels residus, caldrà complir la normativa vigent en matèria de residus a Catalunya, el
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus,
modificat per les lleis 9/2011 i 2/2014.
Es mencionen les següents recomanacions que caldrà tenir en compte:


Gestionar de manera que es minimitzi la fracció de rebuig dels residus que es produeixin durant el
procés constructiu.



Planificar i controlar l’execució de l’obra perquè no es produeixin sobrants innecessaris. Cal
considerar que cada proveïdor hauria de fer-se càrrec de la gestió i destí final del material
d’embalatge que utilitza.



Separar els residus produïts durant l’execució de l’obra, emmagatzemant-los en contenidors
diferents segons el seu origen, sempre que existeixi una infraestructura adequada per a la seva
valorització.



Aprofitar a l’obra la runa i les restes pètries triturades com a material drenant o com a subbase
per a paviments.



No incinerar residus a l’obra ni vessar substàncies contaminants al medi.

Sostenibilitat i ecoeficència en l’edificació
Les mesures que es preveuen es basen en el foment de l’ús de fonts alternatives i la utilització de materials
i sistemes de construcció sostenible, d’acord amb el que estableix el Decret 21/2006 de 14 de Febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Aquestes mesures poden
ser d’aplicació sempre que no es contradigui la normativa sectorial de l’activitat industrial que finalment
s’instal·li en l’àmbit.


Es preveurà la instal·lació de tubs de buit de captació solar per a l’aigua calenta sanitària
integrades a l’arquitectura en les noves instal·lacions previstes.



Es recomana també incorporar la implantació de sistemes fotovoltaics de generació
d’electricitat.



Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida i en general
prioritzar l’ús de materials de baix impacte ambiental.



Fer un disseny acurat de l’obra per tal de minimitzar el material residual i evitar que hi hagi
materials sobrants.



Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la
ventilació natural.



Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, d’il·luminació i
de ventilació.



Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia.



Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió.

Reduir l’emissió de pols i l’impacte acústic durant l’execució de les obres
Tenint en compte la proximitat a la urbanització residencial El Maset, s'han de preveure mesures
correctores, per tal de minimitzar li reduir r l’emissió de pols i l’impacte acústic durant l’execució de les
obres.
Així es recomana el següent:


Les empreses que executin les obres hauran d’implantar les següents mesures per tal de reduir-ne
l’impacte en la qualitat de l’aire:
-

Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials, així com mantenir-los en bon estat.

-

Limitar la velocitat màxima de circulació de vehicles i de maquinària per l’interior del recinte
de l’obra a 20 kms/h.
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-

Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la
formació de possibles núvols de pols.

-

Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones,
o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

-

Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment per les rodes.

-

Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i els
vehicles de transport.

-

Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent
respecte del vent dominant.

-

Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules ( pantalles paravents, murs de
contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.

-

Emmagatzemar els materials en sitges.

-

Adequar l’alçada dels apilatges per tal que no superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats.

-

Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o
similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents
amb camions o maquinària en apilaments, tolves i similars.

-

Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara
tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de
transferència.

-

El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre
l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 kms/h.

-

El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la direcció
facultativa de l’obra.
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6.2. Programa de vigilància ambiental
El propi procediment d’avaluació ambiental a què se sotmet el present Pla Parcial constitueix la primera
mesura de supervisió i control del Pla, pel que fa al seu contingut i grau d’integració dels criteris i objectius
ambientals, de forma que el document definitiu del Pla ha de comptar amb una justificació suficient del
grau d’integració dels criteris i objectius ambientals exposats per la documentació ambiental i validats
per l’òrgan ambiental competent.
El pronunciament de l’òrgan ambiental competent sobre la idoneïtat ambiental del Pla ha de ser tinguda
en compte per part de la Comissió d’Urbanisme corresponent en l’aprovació del mateix.
El seguiment ambiental del Pla Parcial té a veure amb el seguiment de l’evolució de determinades
variables o paràmetres ambientals específics, mitjançant l’aplicació dels indicadors ambientals establerts
en el Document de Referència elaborat per l’OTAA de Barcelona l’any 2010.
En tot cas, els plans o projectes derivats del Pla (incloent projectes d’urbanització i conseqüents projectes
constructius) s’hauran de redactar i desenvolupar en concordança amb la documentació ambiental del
pla i els informes corresponents de l’administració ambiental competent; els redactors dels corresponents
plans derivats o projectes derivats seran els encarregats de tractar, incloure i desenvolupar aquells
aspectes ambientals que determina la documentació ambiental del pla amb el nivell de detall necessari i
que pertoqui.

6.2.1. Indicadors ambientals
Per al seguiment ambiental del Pla Parcial es proposa estudiar una sèrie d’indicadors que han de
permetre complementar la supervisió del pla que s’ha apuntat anteriorment. El responsable de garantir la
seva adopció i justificar-ne el seu valor i evolució és el promotor del Pla.

Indicador

1: % de sòl urbanitzable en terrenys amb
pendent>20%, i qualificació del sòl atorgada.

Mesura actual

17.023/174.771 = 9,74%
Classificat com a Zona verda

Interpretació
Àmbit on aproximadament el
10% del sector té un pendent
superior al 20%.
Amb tot, aquest terreny
classifica com a Zona verda.

es

2: % d’aigües residuals depurades i que
compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establerts.

Aquest no pot ser calculat en
la fase actual del Pla.

Tot i no poder ser calculat, cal
donar compliment a la normativa
legal vigent.

3: Persones exposades a nivells sonors superiors
a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.

Aquest no pot ser calculat en
la fase actual del Pla.

Tot i no poder ser calculat, cal
donar compliment a la normativa
legal vigent.

6.4.2. Modalitat de seguiment

LLEI 9/2006, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
Article 29. Seguiment
1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi ambient
que comporta l’aplicació o l’execució dels plans i programes. En els supòsits de plans i programes de promoció
privada, el responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del procediment d’elaboració i
d’aprovació del pla o programa.
2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels plans i programes. A aquests efectes, en
els supòsits en què la legislació sectorial que regula el pla o programa estableixi un òrgan específic de seguiment,
aquest és l’encarregat de donar compte a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb la periodicitat que
estableixi la memòria ambiental. En la resta de supòsits, atenent la transcendència del pla o programa, l’òrgan
ambiental pot determinar, en la resolució a què fa referència l’article 25, la necessitat de designar un director o
directora ambiental de seguiment del pla o programa o una comissió mixta de seguiment.
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El seguiment ambiental el durà a terme el promotor, que serà l’encarregat d’emetre i lliurar els informes
de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria i a l’òrgan ambiental. Per a aquesta
tasca, el promotor podrà designar un responsable del seguiment ambiental del pla.
El responsable del seguiment ambiental del pla emetrà informes en les fases clau del desenvolupament
del Pla Parcial i l’execució de la urbanització, d’acord amb el pla d'etapes indicat en el punt "4.3. Pla
d'Etapes" de la memòria del Pla parcial:

Etapa

Objectius Pla Parcial

Primera

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

Calendari

Informe de
Seguiment Ambiental
(Si/NO)

12 mesos

No

10 mesos

Si (2)**

2 mesos

No

12 mesos

Si (2)***

- Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització.

Segona

- Execució de les obres d’urbanització.
- Inici dels obres d'edificació simultània a la urbanització.
- Recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament.

Tercera

- Llicència de primera ocupació i llicència d'activitats de
l'edificació.

Quarta*

- Evolució de la restauració vegetal del turó del Cairot

* Aquesta fase no està programada en el Pla Parcial Urbanístic de Can Bonastre, però s’inclou amb l’objectiu
d’avaluar l'evolució de la vegetació i de la restauració duta a terme.
** Es proposa realitzar 1 informe en aquesta fase, que s'entregarà al final d'aquesta per tal de donar constància de
l'acompliment de la bona pràctica ambiental de les obres.
*** Es proposa 1 informe en aquesta fase, que s'entregarà al final d'aquesta per tal de donar constància de
l'acompliment de la bona revegetació i restauració vegetal, en particular a l'entorn del turó del Cairot.

Cal tenir present que, si bé el responsable del seguiment ambiental del pla realitzarà un informe al final de les fases 2 i
4, aquest podrà realitzar les visites que es considerin necessàries, segons el ritme de l’evolució de les obres, per tal de
poder detectar possibles alteracions, i realitzar els ajustos necessaris per minimitzar l’impacte i restituir els valors
ambientals detectats.

El responsable del seguiment ambiental de les obres remetrà els pertinents informes al promotor i aquest a
l’òrgan ambiental. Es realitzaran com a mínim 2 informes segons l'indicat en el quadre anterior, i el
promotor n’haurà d'informar a l’Òrgan ambiental corresponent.
Contingut de l'informe de Seguiment.
L'informe de seguiment es basarà en les diferents visites realitzades a l'àmbit en cada fase (número de
visites a determinar), i en les següents fitxes les quals en cada fase s'hauran de verificar els aspectes que
pertoquin.
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Aspecte / Medi

Observacions / Mesures de seguiment

Indicador /
metodologia

Si

No

No
pertoca

1. Control de les àrees de moviment de maquinària
Delimitació
maquinària

zona

moviment

de

De forma paral·lela a l’acta de replanteig de les obres es delimitaran les zones
de moviment de la maquinària, acotant-les si fos precís. Es controlarà de forma
exhaustiva el respecte d’aquestes àrees, havent de sol·licitar el Contractista
autorització per a l’obertura de nous camins o l’ampliació de dita zona.

Constatació
visual

Controlar que els horaris d’execució d’activitats sorolloses s’efectuïn entre les 8 i
20 h com a norma general. Si es necessita realitzar treballs nocturns, el
Contractista haurà de sol·licitar autorització escrita al responsable del present
Programa i Informar a l'Òrgan Ambiental.

Constatació
visual

2 Control d’operacions sorolloses
Control horaris d’execució d’activitats
3. Control de la qualitat de l’aire

Aplicació mesures correctores per evitar
la generació de pols i minimització del
soroll

4. Control dels residus

Canvis d’oli de maquinària

Separació de residus
Escombraries

S’hauran d'aplicar les mesures en aquest sentit, segons s’indica en l’apartat de
mesures correctores de l'informe de Sostenibilitat Ambiental
- Mantenir en bon estat els vials, limitar la velocitat a 20 Km/h
-Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària
per minimitzar la formació de possibles núvols de pols
-Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i
camions
- Comprovació del bon estat dels vehicles
- Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules ( pantalles paravents,
murs de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials
pulverulents
Es controlaran periòdicament els residus derivats de les activitats realitzades a les
instal·lacions d’obra i parc de maquinària.
Es comprovarà que no es produeixin abocaments de forma incontrolada. Per
això, en cas de necessitat, es demanarà un certificat del lloc final de destí
d’aquests olis, que haurà d’ésser una indústria de reciclatge o d’eliminació de
residus autoritzada.
Serà necessari separar els residus produïts durant l’execució de l’obra,
emmagatzemant-los en contenidors diferents segons el seu origen, sempre que
existeixi una infraestructura adequada per a la seva valorització
Es comprovarà el destí de les escombraries generades a les obres. No
s’acceptaran abocadors d’escombreries en l’àrea de les obres.

Constatació
visual
Permisos i
registres

Constatació
visual /
Permisos i
registres
Constatació
visual
Permisos i
registres
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Aspecte / Medi

Observacions / Mesures de seguiment

Indicador /
metodologia

5. Control d’ubicació de pedreres, zones de préstecs, abocadors i zones d’aplec temporal

Control dels abocadors i zones d’aplec
temporal de terres.

Es mantindrà un seguiment de l’explotació de les pedreres, de forma que es
realitzi a les zones previstes i amb les profunditats assenyalades.
En cas de ser necessari utilitzar terres de préstec, prèviament al començament
de l’extracció de materials, es controlarà l’adequat replanteig d’aquestes àrees.
Si durant l’execució de les obres fos precís ampliar aquestes zones, l’equip de
control i vigilància serà l’encarregat de dictar les pautes per a evitar afeccions al
medi. Es controlarà que els materials sobrants són dipositats en els abocadors
autoritzats.

6. Minimització de riscos

Comprovació de les diferents mesures de prevenció d'incendis forestals.

7. Manteniment de serveis i servituds

Durant les obres s’haurà d’assegurar l’accés permanent a tots els terrenys que
actualment en tinguin.

Constatació
visual

Constatació
visual
Constatació
visual

8. Seguiment de mesures correctores
8.1. Seguiment de la restauració de terrenys afectats
Comprovació de la idoneïtat
revegetació plantejada

de la

Estesa de terra vegetal
Època d’execució de
seqüència de les mateixes

les

obres

i

S'estudiarà la idoneïtat de la revegetació en l'àmbit del Pla Parcial, fent especial
atenció a la revegetació del Turó del Cairot, segons els condicionants de les
mesures ambientals de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.
Es verificarà l’estesa de terra vegetal a totes les superfícies afectades, amb el
gruix exigit.
Es vigilarà que les plantacions s’executin en els períodes assenyalats.

Constatació
en projecte
Constatació
visual
Constatació
visual

Plantacions

Es comprovarà que les espècies, edats i presentació de les plantes siguin les
exigides en el projecte. Es vigilarà especialment que les plantes presentin un
estat i característiques adequades per a la seva utilització.

Constatació
visual

Canalització de les aigües en els talussos

Es comprovarà l'existència dels sistemes de canalització d’aigües pluvials

Constatació
visual

Paviments permeables o mixtes en la zona
d'aparcaments
8.2.
Control
de
d’instal·lacions d’obres

desmantellament

9. Control de l'estat de la revegetació
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Es comprovarà i vetllarà per tal que les àrees representades als plànols
d’ordenació com a “urbanització permeable indicativa” tingui un tractament
específic amb una urbanització tova per 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 des de la urbanització Maset.
Es comprovarà que les instal·lacions d’obra han estat retirades i desmantellades,
i que a la zona d’ocupació de dites instal·lacions s’ha procedit a la restauració
ambiental conforme a l’estipulat en el Projecte.
Es controlarà periòdicament l'evolució i l'estat de la vegetació de la restauració
vegetal. S'emetran informes especials en aquest sentit, per tal d'identificar els
possibles problemes en la restauració i aplicar mesures de millora.

Constatació
visual
Constatació
visual
Constatació
visual

Si

No

No
pertoca

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. PLA PARCIAL URBANÍSTIC “CAN BONASTRE”. MASQUEFA

Equip Tècnic redactor:

A Barcelona, Abril 2016;
Enric de Bargas Sellarés
Ambientòleg
Col·legiat núm. 551

Carles E. Casabona Ferré
Ambientòleg
Col·legiat núm. 522

68

