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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE MASQUEFA. 

REORDENACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS I 

ZONES INDUSTRIALS (Nº 06/953). 

_____________________________________ 

 

 

1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTE.   

 

 

El present estudi és l’Informe d’Avaluació Ambiental que es desenvolupa per la 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL  

MUNICIPI DE MASQUEFA. REORDENACIÓ DELS SISTEMES 

D’EQUIPAMENTS I ZONES INDUSTRIALS (Nº 06/953) , en compliment dels 

criteris de desenvolupament sostenible que es marquen des de la Llei 2/2002 

d’Urbanisme, el seu desenvolupament reglamentari parcial (Decret 287/2003) i les 

modificacions incorporades per la Llei 10/2004, que s’estableixen a la proposta de 

modificació del Pla General d’Ordenació del Municipi de Masquefa. Aquesta proposta 

defineix: 

 

La modificació puntual té per objecte el canvi de qualificació urbanística de set finques urbanes. La 

qualificació urbanística que es proposa manté la superfície d’espais lliures invariable, així com la 

superfície de sostre industrial distribuint-les de manera diferent, i modificant la seva ubicació per tal de 

poder adequar el planejament a les necessitats actuals de la població. 

 

Es tracta de reordenar els vials, espais lliures, equipaments, zones industrials i una petita finca 

residencial, sense disminuir la superfície destinada a espais lliures i equipaments que determina el Pla 

General d’Ordenació Municipal vigent; i sense  augmentar l’edificabilitat de cap de les zones. La 

modificació del POUM proposa una permuta de qualificacions per tal d’ubicar cada ús al lloc adient 

segons les noves necessitats municipals.  

 
Les finques afectades són: 
 
� Finques A1, A2 i A3 (Casc Urbà del Municipi de Masquefa): Fàbrica Rogelio Rojo. 

� Finca B1 (Polígon La Pedrosa) 
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� Finca B2 (Polígon La Pedrosa) 

� Finca B3 (Polígon La Pedrosa) 

� Finca C (Urbanització Can Parellada) 

 

Les modificacions previstes de qualificació urbanística són les que es detallen a continuació: 

 

FINCA 
QUALIFICACIÓ 

ACTUAL 
QUALIFICACIÓ 

PROPOSADA 

Finques A1, A2 i A3 (Casc Urbà del 
Municipi de Masquefa): fàbrica Rogelio 
Rojo 

Zona industrial (clau 16) Espais lliures i equipaments 

Finca B1 (Polígon La Pedrosa) 
Espais lliures i equipaments 

Espais lliures i equipaments, 
zona industrial 

Finca B2 (Polígon La Pedrosa) 
Espais lliures 

Espais lliures (es modifica 
forma i superfície) 

Finca B3 (Polígon La Pedrosa) 
Sistema viari 

Sistema viari (es modifica 
forma i superfície) 

Finca C (Urbanització Can Parellada) Zona residencial edificació 
aïllada 

Sistema d’equipaments 

 

S’avaluaran les modificacions de la qualificació urbanística d’una banda i, de l’altra, la 

nova distribució d’algunes zones en funció de la qualificació prevista, amb especial 

atenció a les actuacions a realitzar a l’antiga fàbrica Rogelio Rojo. 

 

Els continguts de l’informe ambiental es remeten a allò que s’estableix en la normativa 

urbanística de referència, i especialment al contingut expressat en l’article 5 i l’annex I 

de la Directiva 2001/42/CE i a la normativa estatal (Ley 9/2006 del 28 de abril). S’han 

analitzat els següents aspectes: 

 

• Geologia i sòls 

• Climatologia 

• Hidrologia i hidrogeologia 

• Fauna, flora i biodiversitat 

• Alteració del paisatge 

• Qualitat de l’aire 

• Soroll 

• Patrimoni cultural i arqueològic 

 

I les interrelacions, sinèrgies, etc. del conjunt d’aquests factors. 
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2.- MARC NORMATIU I ANTECEDENTS. 

 

 

La normativa d’aplicació en l’àmbit del present estudi és la següent: 

 

• Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre medi ambient. 

• Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. 

• Decret 287/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el Reglament Parcial de la 

Llei 10/2002 d’Urbanisme. 

• Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de 

març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat 

territorial i de l'autonomia local. 

• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas de medio ambiente. 

• Pla General d'Ordenació del municipi de Masquefa. 
 

D’altra banda, s’ha considerat especialment la protecció de que gaudeix l’edifici de 

l’antiga fàbrica Rogelio Rojo per la seva simbologia al municipi i la seva qualitat 

arquitectònica, afegida a l’estat de conservació en què es troba. 

 

Aquest informe ambiental s’ha realitzat com a complement del projecte de modificació 

Puntual del Pla General d’Ordenació del municipi de Masquefa que afecta a set finques 

i que pretén reordenar els sistemes d’equipaments i zones industrials sense disminució 

de la superfície destinada a espais lliures i equipaments que determina el Pla General. 

Pel que respecta a aquestes modificacions compten els antecedents següents: 

 

� L’octubre de 1.985, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 

definitivament el Pla General d'Ordenació del municipi de Masquefa. 

 

� El desembre de 1.989, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 

definitivament el Pla Parcial del Polígon Industrial de La Pedrosa. 
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� En novembre de 1.998, s’aprova la modificació puntual de la illa de la fàbrica 

Rogelio Rojo per tal de convertir-la en zona industrial. 

 

� Els sols objecte d’aquesta modificació puntual són set finques: quatre de titularitat 

municipal i tres de titularitat privada. Tres d’aquestes finques estan situades al casc 

urbà de Masquefa (anomenades A1, A2 i A3 en aquesta modificació), tres al 

Polígon Industrial de la Pedrosa (anomenades B1, B2 i B3 en aquesta modificació), i 

la setena a la urbanització de Can Parellada (anomenada C en aquesta modificació). 

 

� Totes les finques objecte de la present modificació puntual estan classificades pel 

Pla General d’Ordenació vigent com a sòl urbà. 

 

� En l'actualitat totes les finques mencionades confronten amb un vial urbanitzat, 

tractant-se per tant de sòl urbà consolidat. 

 

� L’edifici de la fàbrica Rogelio Rojo es va construir per fases entre els anys 1.917 i 

1.973. Es tracta d’un conjunt unitari de gran qualitat arquitectònica (protegit pel 

P.G.O. vigent). 

 

� Degut al caràcter històric de l’edifici i a la tipologia d’edificació aïllada del mateix, 

aquest ha esdevingut un símbol d’interès cultural i urbanístic dintre de la societat i 

l’urbanisme de Masquefa. 

 

� La població de Masquefa a sofert un important creixement durant els últims anys. 

Aquest fet ha provocat que alguns dels equipaments municipals existents a la vila 

hagin esdevingut insuficients per a atendre les necessitats de la població actual. És 

per aquest motiu que es proposa aquesta modificació. 
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3.- METODOLOGIA DE TREBALL. 

 

 

Per al coneixement de la situació actual de l’emplaçament s’han realitzat diverses visites 

dels tècnics DEGA GEOTÈCNIA I MEDI AMBIENT sobre el terreny, al llarg del mes 

de juny de 2006, complementaries a les efectuades el passat 2005, de forma que es 

pogués constatar l’estat actual del medi. 

 

Els tècnics participants en aquest estudi han estat:  

 

Xavier Cuello. Geòleg. Responsable de l’estudi. 

Lluís Fructuoso. Geòleg. Especialista en paisatge. 

Sergi Simon. Biòleg. Especialista en ecologia. 

Jordi Balsells. Biòleg. Expert en soroll. 

 

Per al desenvolupament dels treballs s’ha comptat bàsicament amb dades recopilades 

com a recull bibliogràfic, on han estat consultades les següents fonts de dades: 

 

• Dades facilitades pel client. 

o Urbanització prevista del sector. 

• Centre de Documentació Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

Generalitat de Catalunya. 

• Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya (CREAF).  

• Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

• Instituto Geològico y Minero de España (IGME). 

• Servei Geològic de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

• Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

• Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

• Ajuntament de Masquefa. 

• Arxiu de DEGA, Geotècnia i Medi Ambient, SL. 
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4.- OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT.   

 

 

Com ja ha estat esmentat en la introducció, la modificació puntual té per objecte el 

canvi de qualificació urbanística de set finques urbanes, de forma que la proposta manté 

la superfície d’espais lliures invariable, així com la superfície de sostre industrial 

distribuint-les de manera diferent a partir de les corresponents permutes. 

 

Aquest fet és clau per entendre que els objectius de sostenibilitat del projecte s’adapten 

a les línies generals marcades per la Directiva 2001/42/CE i la seva transposició estatal 

mitjançant la Llei 9/2006 de 28 d’abril sobre avaluació de determinats plans i programes 

en el medi ambient. 

 

També la Llei 2/2002 d’urbanisme i posteriors modificacions estableixen aquests 

criteris de forma genèrica com un objectiu a complir en la modificació d’aquests plans i 

programes. 

 

De forma global, i atenent als criteris clàssics de sostenibilitat, no hi ha cap variació dels 

requeriments de recursos (energia, aigua generació de residus...) en no variar les 

superfícies destinades a cadascun dels usos, i únicament ordenant el seu 

desenvolupament, cosa que a llarg termini implica una optimització de la utilització dels 

recursos. 

 

Pel que respecta als valors naturals del municipi, totes les propostes de modificació del 

planejament estan ubicades en un entorn urbà, ja sigui industrial o residencial, i no hi ha 

actuacions que malmetin espais naturals, independentment del seu valor ecològic, tal i 

com es reflexa en l’avaluació de cadascun d’aquests aspectes que es realitza en altres 

apartats de la memòria. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 

 

 

5.1.- GEOLOGIA I SÒLS. 

 

 

La comarca de l’Anoia, amb una superfície de 893,38 km2, ocupa el sector sud - oriental 

de la Depressió de l’Ebre, centrada per la conca d’Òdena, i que s’obre pas en la 

Serralada Prelitoral a través de la vall mitjana de l’Anoia., sobre la falla de Capellades.    

El seu territori, d’alçades moderades entorn als 300 m, s’eleva cap al seu límit oriental 

al arribar al Massís de Montserrat.  

 

 
SITUACIÓ GENERAL. FONT: DEPT. PTOP. GENERALITAT DE CATALUNYA.  

 

A l’extrem sud – est de la comarca de l’Anoia, dins de la Depressió Prelitoral, trobem el 

a la cota 257m, el terme municipal de Masquefa amb una superfície de 17,06 km2. 

L’agricultura de vinya, oliveres, cereals com a peça clau en l’economia de Masquefa, a 

anat deixant pas a una indústria vinícola, del cartró, plàstic i tèxtil que es consolida amb 

el desenvolupament de les activitats d’oci, l’augment de les segones residències i com a 
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centre d’estiueig. A Masquefa s’arriba per la carretera local B-224 des de Martorell i a 

partir de la línia dels FGC. 

 

La geologia general d'aquesta àrea queda definida per la presència de tres grans unitats 

morfoestructurals que es disposen, pseudo-paral·leles a la línia costanera, separant la Mar 

Mediterrània de la depressió de l'Ebre. Aquestes unitats anomenades Serralada Litoral, 

Depressió Vallès-Penedès i Serralada Prelitoral s'originen durant els cicles tectònic-

sedimentaris del cicle alpí. Posteriorment, el paisatge regional va estar afectat per la falla 

transversal del Llobregat que s'engloba dins el conjunt de falles d'esquinçament lateral, 

modelades gairebé perpendiculars a la costa. 

 

El sector de Masquefa es situa geològicament en la conca tectono-sedimentària, que 

conforma la Depressió del Penedès, dins el domini de materials continentals del Miocè 

mig – superior, a aproximadament 5,5 km del contacte distensiu que dóna lloc a la 

Serralada Prelitoral en la seva part anterior.  

 

Globalment l’estratigrafia d’aquesta zona queda definida per la presència d’un substrat 

terciari,  datat bibliogràficament en el Vindobonià – Tortonià (Miocè mig – superior), 

lleugerament capbussat cal al NW, amb sèries concordants de base erosiva irregular i 

morfologies en tascó a base d’argiles margoses groc vermelloses, amb gresos que 

inclouen localment bosses de conglomerats grisos de clastes predominants calcaris, 

envoltats en una matriu argilo - sorrenca, sense cimentar.  

 

Per damunt es detecten, discordants, els dipòsits de materials quaternaris, amb lutites 

que tenen el seu origen en la dinàmica fluvial i torrencial recent, sòls desenvolupats i 

camps de conreu; així com els materials de rebliment col·locats durant els treballs de 

urbanització i anivellament de la morfologia de la zona. 

 

La zona de l’Anoia geomorfològicament ve dominada per un suau relleu ondulat, de 

petits turons, amb pendents uniformes i una alçada que oscil· la en la zona de Masquefa 

al voltant dels 200 - 300 m d’alçada. La gran plana que s’estén per la comarca queda 

retallada pels diferents corrents fluvials que s’encaixen en el paisatge generant llavors 

desnivells importants. Les zones planes han estat aprofitades per a l’assentament de camps 
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de cultiu i de polígons industrials. El coeficient d’escolament  va de 0,30-0,50 per als 

terrenys de conreu i 0,50-0,90 per a les zones industrials (segons MARSH,W., 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

GEOLOGIA DE DETALL DE LA ZONA DE MASQUEFA. FONT: I.C.C. 

 

La majoria de sòls de la comarca de l’Anoia són del tipus “bru calcari”. Els sòls bru 

calcaris es formen de sostre a base amb un horitzó humífer estructurat de poc gruix; un 

nivell de predomini argilós; presència de carbonats de calç i una roca mare calcària no 
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alterada. Aquests són el resultat de la deshidroxilació dels òxids i hidròxids de ferro de 

les argiles i de la descarbonatació dels sòls, cosa que els dóna aquest color característic. 

També hi ha sòls tipus rendzina al sud de l’Anoia, que és un tipus de sòl que es 

desenvolupa al damunt de substrats calcaris o dolomítics sota una coberta herbàcia o 

forestal. A l’oest de l’Anoia, hi ha sòls bruns rogencs amb crosta calcària. I a l’est de 

l’Anoia, hi ha sòls bruns àcids medieureus. 

 

 

 
 

    Arbrat clar    Zones nues 

    Boscos de ribera    Platges 

    Reforestacions    Aigües continentals 

    Pollancredes    Glaceres i neus permanents 

    Platanedes    Conreus 

    Matollars    Z. urbanitzades 

    Vegetació d'aiguamolls    Vies de comunicació 

    Prats i herbassars    Z. esportives i lúdiques 

    Incendis 1993    Z. d'extracció minera 

    Roquissars    

 
MASQUEFA EN EL MAPA DE COBERTES DE SÒL DE CATALUNYA. FONT: CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I 

 APLICACIONS FORESTALS DE CATALUNYA I DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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En quant als riscos geològics de la zona a continuació resumim els aspectes següents: 

 

RISC GEOTÈCNIC 

 

No consta una problemàtica generalitzada d’aquest risc a Masquefa. Alguns problemes 

geotècnics puntuals poden derivar de la presència de bosses de rebliments sense selecció 

de materials ni compactació adequada; o degut als fenòmens d’expansivitat sobre alguns 

nivells terciaris intercalats de margues i argiles tendents a aquesta problemàtica. Els 

talussos presenten una certa inestabilitat, fins i tot amb angles inferiors a 45º. No 

obstant, hauran de ser els resultats de l’estudi geològic/geotècnic de detall a realitzar els 

que determinin aquest risc i donin els paràmetres geomecànics dels materials existents.  

 

RISC SÍSMIC 

 

El risc sísmic associat a l’emplaçament és el d’una Zona 1 el que implica una intensitat 

màxima de VI en l’escala MSK o de Mercalli modificada, basada en la percepció del 

sisme. 

 

CONTAMINACIÓ DE SÒLS. 

 

Tal i com instrueix el Reial Decret 9/2005 de 18 de gener, amb vistes a garantir la 

protecció eficaç del sòl de qualsevol tipus d’afecció provocada per activitats 

potencialment contaminants, cal identificar i caracteritzar els sòls mitjançant una 

metodologia normalitzada amb l’objectiu d’evitar i extingir el possible risc per la salut 

de les persones i el medi ambient. Atès que les activitats portades a terme per la fàbrica 

de Rogelio Rojo estan incloses en l’annex I del RD 9/2005, de classificació d’activitats 

potencialment contaminants (CCAE 93 rev. 1), s’hauran d’efectuar els estudis i treballs 

necessaris que assegurin la salubritat dels sòls que conformen els terrenys de 

l’emplaçament de les instal·lacions de la fàbrica objecte d’aquesta modificació.  
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5.2.- CLIMATOLOGIA . 

 

 

El Sistema Mediterrani, en la zona de l’Anoia, presenta una franja de contacte per on 

arriben les influències marítimes, que fan més suaus les temperatures respecte a les 

enregistrades a Osona. La comarca de l’Anoia, té un clima de transició entre el típic 

mediterrani i el més cru i irregular de la Depressió Central, amb influències 

continentals. És una cubeta tancada, fet que comporta estabilitat atmosfèrica i inversió 

tèrmica, les quals són l’origen de les boires al fons de la conca i les glaçades. 

 

La primavera i tardor són estacions curtes. La precipitació és de 450 mm anuals amb 

predomini clar de pluges a la tardor. Cal destacar la presència d’illes pluviomètriques 

com Montserrat, amb 700 mm, i Calaf, amb 600 mm. La temperatura mitjana a Igualada 

és de 14 0C  amb màximes de 31 0C i mínimes de 0 0C , mentre que a Calaf les 

temperatures són més rigoroses amb mitjanes de 9,8 0C  i unes 70 glaçades per any. 
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RESUM METEOROLÒGIC 2003 DE L’ESTACIÓ D’HOSTALETS DE PIEROLA. 

FONT: SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA 
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5.3.- HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA. 

 

 

5.3.1.- AIGÜES SUPERFICIALS. 

 

La comarca de l’Anoia li deu el seu nom al gran eix hidràulic que la creua d’oest a sud 

est, des de Porquerises a Sant Jaume Sesoliveres. El riu Anoia, amb una longitud total 

de 66,5 km i una superfície de conca de 929,4 m2, travessa per la comarca entorn dels 

primers 45 km, guanyant un desnivell de 410 m entre les dues poblacions anteriors 

esmentades. Al llarg del seu recorregut per la comarca, de forma global, venç un 

pendent del 0,09%, que representa una inclinació de 0,52º.  

 

Dins el municipi tenim 2 cursos fluvials importants que amb una direcció NW - SE 

tributen tots ells al riu Anoia. La riera de Masquefa que passa per la part septentrional 

del nucli urbà, cap a Can Parellada i el torrent de la Fontsanta que s’obre camí entre 

Can Quiseró i El turó del Maset. Tots dos són cursos fluvials que baixen molt encaixats 

en el paisatge atès que les litologies més lutítiques han facilitat l’erosió regressiva.  

 

Tot el conjunt hidrològic presenta un règim pluvial típicament mediterrani amb fortes 

variacions estacionals. Els seus hidrogrames mostren crescudes i decreixements ràpids i 

sobtats. Això es tradueix per una banda, en disminucions molt dràstiques del nivell de 

les aigües durant les èpoques d’estiu, on el cabal es redueix pràcticament als 

abocaments directes a la llera en els mesos de juliol i agost. Per altre banda episodis 

climatològics puntuals de “gota freda”, durant la primavera i tardor han donat lloc a 

crescudes sobtades i avingudes de variable torrencialitat que han arribat a catastròfiques.  

 

No s’ha inclòs cap de les rieres que travessen el municipi en la taula de punts 

crítics del INUNCAT  (Dept de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 2001).  
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5.3.2.- AIGÜES SUBTERRÀNIES. 

 

El terme municipal de Masquefa està situat en la formació hidrogeològica dels dipòsits 

detrítics mio-pliocens del Penedès (307-I30), en el límit NE de l'àrea de la depressió del 

Penedès (307), definida com a tal en el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 

1:250.000 (1992). Aquesta àrea hidrogeològica coincideix amb el sector meridional de la 

depressió pre-litoral, al sud del riu Llobregat. Els seus límits són generalment clars, menys 

en la seva terminació sud-occidental on l'àrea es tanca a nivell del corredor del Vendrell, 

sense donar-li sortida al mar, seguint la línia d'afloraments cretacis.  

 

Els dipòsits detrítics mio-pliocens margo-argilosos de la fossa s’engloben en una unitat 

hidrogeològica de permeabilitat escassa que descarta l’existència d’aqüífers amplis i 

explotables. Aquests recursos hidràulics subterranis s’enquadren a partir de la distribució 

de dipòsits quaternaris, aqüífers porosos, no consolidats de tipus lliure que es localitzen en 

terrasses, cons de dejecció. Per la seva banda els materials terciaris queden reduïts a nivells 

de fàcies granulars grolleres conglomeràtiques i gresoses poc cimentats, en règim semi-

confinat.   

 
Data Família Paràmetre Valor Unitats 
Municipi: HOSTALETS DE PIEROLA, ELS  
Pou: 08162-3 X UTM: 397640 

Y UTM: 4599600  
Tipus: EXCAVAT 
Diàmetre: 1250 
Fondària: 35 

02/11/2004 General   Amoni  < 0,08  mg/l   
02/11/2004 General   Bicarbonats  251,3  mg/l   
02/11/2004 General   Calci  126,2  mg/l   
02/11/2004 General   CE - lab 686  uS/cm  
02/11/2004 General   Clorurs  34,4  mg/l   
02/11/2004 General   Duresa total  394,6  mg/l   
02/11/2004 General   Magnesi  19,3  mg/l   
02/11/2004 General   Nitrats  31,7  mg/l   
02/11/2004 General   Nitrits  0,05  mg/l   
02/11/2004 General   pH - lab 7,2  u. pH  
02/11/2004 General   Potassi  0,74  mg/l   
02/11/2004 General   Silici  19,22  mg/l   
02/11/2004 General   Sodi  17,94  mg/l   
02/11/2004 General   Sulfats  121  mg/l   
02/11/2004 General   TOC  1,6  mg/l   

 
DADES HIDROQUÍMIQUES GENERALS, POU 08162, A HOSTALETS DE PIEROLA  

FONT: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
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5.4.- VEGETACIÓ, FAUNA I BIODIVERSITAT.  
 

 

5.4.1.- VEGETACIÓ. 

 

Un cop realitzada la corresponent visita de camp als tres emplaçaments, es constata que, 

pel fet de tractar-se de zones periurbanes, dues d’elles limitant amb el polígon industrial 

i l’altre a l’interior d’una urbanització, la flora i fauna no tenen una rellevància que 

calgui considerar a efectes de l’objectiu d’aquest estudi. 

 

No obstant, a continuació es fa una descripció de l’estat actual dels tres emplaçaments 

respecte dels exemplars vegetals observats i les espècies animals, que a part del 

invertebrats es podria esperar la seva presència a la zona. 

 

El sector de Can Parellada no ha estat valorat pel seu nul valor pel que respecta a la 

vegetació existent. 

 

ZONA A: ROGELIO ROJO 

 

Pel que respecta a la zona de Rogelio Rojo, es considera vegetació ornamental de 

superfícies ajardinades en patis interiors. Les espècies presents solen ser no endèmiques 

i exòtiques requerint d’un manteniment professional per a garantir la seva continuïtat. 

 

ZONA B: POLÍGON LA PEDROSA : 

 

Es constata que les espècies vegetals predominants, corresponen al que s’anomena 

vegetació roderal, pròpia de zones periurbanes, però amb l’afegit de que en aquest cas 

ens trobem que aquesta vegetació ha hagut de colonitzar la superfície d’un antic 

abocador clausurat. 

 

A la visita de camp es va evidenciar que els exemplars que ocupen la zona de l’antic 

abocador estan sotmesos a un estrès hídric considerable, fruït del qual un 60% de les 

plantes eren mortes, i la resta presentaven evidents símptomes de malaltia per donar-se 

les següents condicions: 
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� Es tracta d’una zona d’elevada insolació 

� No existeix una capa de sòl edàfic d’on extreure els nutrients limitants 

� La compactació de la capa superficial no permet infiltracions d’aigua produint-

se una escolament cap a la vessant sud, que contribueix a l’estrès hídric 

mencionat 

 

En aquest sentit només cal esmenar en quant a flora present a la zona la presència de 

cards Silybum marianum (L.)Gaertn de mida considerable, dispersos i en la seva 

majoria amb símptomes evidents de dèficits hídric i mineral. 

 

No obstant cal esmentar que a l’altra banda de la carretera es troba una petita superfície 

de característiques considerablement diferents a les anteriorment descrites. 

 

Es tracta d’una zona en la qual, a la zona dels talussos, es constata la presència 

d’exemplars de les següents espècies: 

 

Olivera  Olea europaea 

Ametllers Prunus espinosa 

Ginesta  Genista scorpium 

Esbarzer  Rubus ulmifolius 

Canyes  Arundo donax 

 

Herbàcees en general d’entre les que es pot destacar la major presència d’Inula viscosa 

 

 

5.4.2.- FAUNA. 

 

A partir de la descripció de les zones visitades i la vegetació present, només es pot 

constatar la presència de invertebrats com insectes i artròpodes i es pot esperar la 

presència de animals d’entorns urbans com gats, gossos, pardals, arrossegadors... 
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Fora d’aquests, només cal considerar que es va poder constatar la presència de Orenetes 

(Hirundo rustica), que es tracta d’ocells migradors i gregaris. 

 

El comportament dels individus observats evidencia que es troben en lloc de nidificació, 

que gairebé amb tota garantia correspondran a parts baixes i aixoplugades de terrats de 

les torres de les urbanitzacions o de construccions aïllades abandonades. 

 

 

5.4.3.- ESPAIS NATURALS. 

 

S’ha comprovat amb la informació disponible del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge la zona estudiada i s’ha delimitat la cartografia de habitats d’interès 

comunitari a Catalunya. No s’inclou en el territori estudiat cap de les següents figures 

de protecció específica: 

 

• Pla d’espais d’interès natural 

• Xarxa Natura 2000 

• Aqüífers protegits 

• Zones humides 

 

 
CARTOGRAFIA DELS HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI DE CATALUNYA. FONT: DEPT MEDI AMBIENT. MIRAMON 
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D’altra banda, en la visita de camp realitzada no s’ha detectat la presència d’espècies 

en l’entorn que estiguin incloses en la següent normativa de protecció: 

 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el cual se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de Diciembre, por el cual se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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5.5.- PAISATGE. 

 

 

L’anàlisi del paisatge és un altre dels aspectes a considerar. Per al projecte avaluat, es 

poden definir separadament cadascuna de les unitats principals que s’avaluen a 

continuació. Només s’ha entrat en la valoració detallada de l’actuació que suposa un 

cert impacte des del punt de vista paisatgístic, i que és l’actuació a La Pedrosa. 

 

ZONA A: ROGELIO ROJO  

 

Al sector de Rogelio Rojo, ens trobem en un entorn urbà. Les característiques singulars 

d’aquesta zona es basen en la importància arquitectònica del propi edifici i les seves 

peculiaritats constructives típiques d’edificacions de finals del segle XIX i 

començaments del XX. D’altra banda, existeixen zones pendents de reformar, que 

evidencien la degradació parcial d’aquesta zona, amb un impacte visual negatiu. Les 

actuacions preveuen el respecte de l’estructura principal de la fàbrica, preservant el seu 

valor arquitectònic, atès que no es permet la substitució de l’edifici. 

 

 

 
IMATGE DE L’ORDENACIÓ JA REALITZADA EN EL PATI INTERIOR DE L’ANTIGA FÀBRICA 

QUE RESPECTA LA IMATGE INDUSTRIAL DE L’ENTORN. 
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IMATGE DE LES SINGULARITATS ARQUITECTÒNIQUES  DE LA FINCA A2.  

 

Continuen existint zones degradades des del punt de vista paisatgístic en l’exterior de 

les naus, que seran restaurades un cop es realitzin els treballs d’ordenació de l’espai. Les 

modificacions a realitzar afecten, bàsicament, l’interior de la nau industrial, de forma 

que els efectes des del punt de vista paisatgístic seran mínims. 

 

ZONA B: LA PEDROSA 

 

Pel que respecta a Can Parellada la parcel·la es situa en un emplaçament amb la 

presència d’importants terraplenats, naus industrial i una zona erma periurbana, tot 

plegat en un sector industrial amb presència de vials i totalment consolidat. La zona de 

La Pedrosa, es troba situada en una vall de vessants relativament suaus, fortament 

modificada en el seu tàlveg per la superposició d’importants terraplenaments per noves 

ocupacions d’ús industrial, i la presència d’elements alteradors del paisatge com ara la 

línia d’alta tensió de 400.000 volts existent a la zona. 

 

Les modificacions previstes amb una afecció paisatgística es centren en la modificació 

que implica un nou sector destinat a usos industrials. Les característiques constructives 

bàsiques seran les següents: 
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El tipus edificatori serà el corresponent al d’edificació aïllada. L’alçada màxima 

reguladora és de 8.25 m i no s’admet cap tipus d’edificació auxiliar. 

 

Aquestes característiques coincideixen amb la planificació de l’entorn més immediat, en 

ser una parcel·la colindant amb zona industrial. 

 

Per tal de determinar l’abast de l’afecció visual, sempre sota una percepció estàtica del 

paisatge, s’ha estimat necessari realitzar un estudi de visuals a partir diferents 

observatoris. En aquest sentit cal especificar que, en funció del que pot percebre l’ull 

humà a diferents distàncies, es defineixen els següents horitzons: 

 

� 1er horitzó o horitzó social, fins a uns 30 metres de distància, representa la 

distància a la que encara es poden distingir les característiques físiques d’una 

persona. Escala de detall (textures). 

� 2on horitzó o de nivell mig, de 30 fins a uns 300 metres de distància, representa 

la distància a la que l’ull humà encara distingeix formes però sense arribar a 

percebre detalls. 

� 3er horitzó o de nivell límit, fins a 3 km de distància, l’ull humà encara és capaç 

d’entendre l’espai organitzat. A distàncies superiors als 3 km, es perd la 

perspectiva. 

 

A nivell general, podem dir que les actuacions es troben, des del punt de vista de 

l’observador, en el segon horitzó, de forma que hi haurà una percepció clara de les 

modificacions projectades i avaluades. Per poder analitzar l’estat actual de la zona i 

l’impacte paisatgístic de la proposta, s’han pres dues visuals des de 2 observatoris, de 

forma que es pugui fer una descripció formal de la imatge paisatgística. Aquestes 

imatges des dels observatoris seleccionats es presenten i descriuen a continuació: 
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OBSERVATORI 1: C/ OLIVERES 

 

 

La visió de la zona d’actuació des del carrer Oliveres queda determinada per la seva 

situació en una alçada inferior. La distància en línia recta és d’uns 150 metres. Des d’un 

punt de vista general, no hi ha cap valor ni qualitat paisatgística en la imatge. 

 

Es poden destacar 3 superfícies amb les corresponents línies i vores que les separen. 

S’ha de matisar que l’impacte cromatístic de la superfície 2, és el més representatiu de 

l’estudi des d’aquesta perspectiva. 

 

Des d’aquest punt d’observació, les actuacions previstes modifiquen la superfície 2 

incrementant la seva àrea però sense un trencament de les principals vores definides que 

es veuen en la imatge anterior. Les superfícies definides són: 

 

• Superfície 1: Zones ermes amb vegetació aïllada de poca lluantor , color verd fosc i 

marró a causa dels afloraments del substrat, sense presència de elements singulars 

que trenquin la uniformitat de la unitat més enllà d’algun habitatge aïllat en 

l’extrem. Ocupa un 75% de la imatge. 

 

1 

3 

2 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL  MUNICIPI DE MASQUEFA.  
REORDENACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS I ZONES IND USTRIALS (Nº 06/953). 

 

27 

• Superfície 2: Zona d’edificacions industrials, contrasta cromàticament amb les 

anteriors. Ocupa un 10% de la imatge. 

 

• Superfície 3: Correspon al cel. Ocupa un 15% de la imatge. 

 

Les actuacions previstes suposaran un lleuger increment de la superfície 2, trencant la 

vora que la separa de la superfície 3. Atès que la modificació es valora en un 5% i no 

afecta la superfície principal (1).  

 

OBSERVATORI 2: CARRETERA  MARTORELL 

 

 

La visió de la zona d’actuació des d’un observatori situat per sobre de la carretera de 

Martorell queda determinada, al inrevés que l’anterior, per la seva situació en una 

alçada superior. La distància en línia recta a la zona d’actuació és d’uns 100 metres. Des 

d’un punt de vista general, no hi ha una qualitat especial ni valor afegit en la imatge. Es 

poden destacar 3 superfícies amb les corresponents línies i vores que les separen. Des 

d’aquest punt, les actuacions previstes modifiquen notablement la superfície 1 

transformant el conjunt reduint al mínim la zona 1. Les superfícies definides són: 

 

1 

1 

2 

3 
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• Superfície 1: Zones ermes amb masses de vegetació de poca lluentor , color 

marró dominant a causa de la presència de rebliments, sense presència de 

elements singulars que trenquin la uniformitat de la unitat. Ocupa un 60% de la 

imatge. 

 

• Superfície 2: Zona d’edificacions industrials i vials. Ocupa un 20% de la imatge. 

 

• Superfície 3: Zona de vegetació (canyissar i altres) en primer termini. Ocupa un 

20% de la imatge 

 

Les actuacions previstes suposaran la modificació substancial de la imatge. No obstant, 

s’ha de valorar el nul valor paisatgístic de la superfície 1, que serà substituïda gairebé en 

la seva totalitat per la zona 2, però aconseguint l’ordenació de la zona. La zona 3, 

situada en el talús de la carretera de Martorell, no patirà canvis substancials. 

 

ZONA C: CAN PARELLADA 

 

En aquest sector, la parcel·la es situa en un emplaçament en desnivell ocupant un sector 

urbà totalment consolidat. La seva modificació condicionarà l’alineació edificable amb 

el vial la qual cosa hauria de millorar la visualitat de l’entorn. L’actuació a realitzar és 

de molt petites dimensions, no suposa cap canvi en formes ni volums i únicament 

suposa poder actuar sobre l’edifici existent per a la seva millora. 

 

Com es pot apreciar en la imatge, la zona està totalment urbanitzada, i l’actuació pot 

permetre l’ordenació urbanística de l’activitat existent, de forma que no hi haurà canvis 

substancials en el paisatge.  
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VISTA DE L’EDIFICI DE CAN PARELLADA 

 

 

 
VISTA DE L’EDIFICI DE CAN PARELLADA 
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5.6.- QUALITAT DE L’AIRE. 

 

 

La zona es pot considerar, a grans trets, amb un ambient atmosfèric característic de les 

zones urbanes i industrials, amb un entorn mixt agrícola/forestal als voltants. Les 

principals fonts de contaminació atmosfèrica i els principals contaminants associats que 

han estat detectades a la zona actualment són els següents: 

 

• Trànsit viari (carretera B-224): gasos de combustió: CO, SO2, NOx 

• Emissions activitats industrials  

• Emissions de partícules en suspensió per trànsit en zones no asfaltades, properes, 

obres i moviments de terres 

 

No es disposa de dades properes a la zona en no existir cap estació de la Xarxa de 

Prevenció i Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica (XPVCA) que faciliti dades 

representatives del sector, tot i que es disposa d’una estació automàtica i cinc estacions 

manuals en el municipi de Martorell. 

 

Les modificacions prevites del planejament impliquen garantir una millora de la qualitat 

en el casc urbà, en modificar l’ús de la zona d’industrial, amb les potencials emissions a 

l’atmosfera que s’en podrien erivar, a un ús com a equipaments amb el que no es 

preveuen emissions d’importància. D’altra banda, a la zona de La Pedrosa, el canvi 

d’usos el sòl implicarà augmentar la càrrega de contaminants emesos d’una forma no 

significativa, atès l’important component industrial de la zona i varietat la d’activitats 

existents. 

 

Les finques B1, B2 i B3, al polígon de La Pedrosa, estan travessades per una línia 

elèctrica d’alta tensió de 380 kVolts. Aquest fet suposa que el camp electromagnètic 

existent a la zona sigui superior al normal. 

 

No obstant, la presència d’edificacions amb una ocupació no permanent, de caire 

industrial o de serveis, minimitza la necessitat d’anàlisi d’aquest aspecte. 
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5.7.- SOROLL 

 

 

Aquest és un dels aspectes ambientals important, atesa la situació de les zones pendents 

de modificació del planejament. El municipi de Masquefa disposa d’ordenança no 

adaptada a la Llei del Soroll i encara no s’han realitzat els mapes de capacitat del 

territori, amb la qual cosa no es pot avaluar directament respecte d’aquest aspecte. Els 

resultats de les mesures, es detallen en l’annex de l’apartat de soroll que s’inclou amb 

aquest informe. 

 

A continació es presenten les conclusions de l’estudi de camp realitzat a cada sector: 

 

LA PEDROSA 

 

En el PM 1 y 2 (La Pedrosa) els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior són 

baixos, LAeq inferior a 55 dBA, degut a la baixa intensitat de trànsit i a la tipologia de 

les activitats existents actualment. 

 

CAN PARELLADA 

 

En el PM 3, els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior són un xic més elevats, 

però prou acceptables per a una zona de sensibilitat acústica alta, en horari diürn, ja que 

el LAeq està proper a 60 dBA. Els nivells actuals estan molt influenciats per la tipologia 

dels carrers adjacents i la baixa intensitat de trànsit. 

 

ROGELIO ROJO 

 

En el cas de la fàbrica de Rogelio Rojo, la seva destinació a equipaments municipals 

implica, en tot cas, una millora de les condicions de soroll respecte del seu antic ús 

industrial a una zona tan sensible com és el centre urbà, amb ocupació important 

d’habitatges. 
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En el PM 4, els nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior són molt baixos, 

LAeq inferior a 50 dBA, al tractar-se de un pati interior protegit pels murs de l’antiga 

fàbrica del soroll procedent del trànsit de vehicles exterior. 

 

Tots aquests valors han estat plasmats en un plànol modelitzant la distribució del soroll 

a cada punt que es presenta en l’annex corresponent. 
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5.8.- PATRIMONI CULTURAL I ARQUEOLÒGIC. 

 

 

Els monuments i espais del municipi de Masquefa declarats patrimoni cultural per la 

Direcció General, i que poden interessar per aquest estudi són: 

PATRIMONI ARQUITECTÓNIC 
 
• CASTELL DE MASQUEFA (1138) Ruïnes a prop de l’església de Sant Pere, 

arrasades al 1968. (BCIN Monument Històric R-I-51-5537) 
 
• SANT PERE DE MASQUEFA  (409) Situada al Fossar Vell a 500 m del poble. 

Església del s. XII, d’estil Romànic. (MHA INCOAT R-27-12-1982 / Catàleg 
Municipal Annex I Clau 7) 

 
• MASQUEFA (5523) Terme municipal de nou barris de cases barates i blocs. Nucli 

amb caràcter senyorial/rural (Pla General 1985) 
 
• PICA BAPTISMAL DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE 

MASQUEFA (5525) Esculpida en pedra, del s. XVI. 
 
• CAN MASANA (5526) Ctra. de Martorell a Capellades, entrant a Masquefa. Masia 

del s. XVII-XVIII. (Catàleg Municipal 1985). 
 
• LA MASIA (5527) Situada a la BV-2249 a 1 km encreuament amb BV-2241, 

Parròquia de St. Llorenç d’Hortons. Masia catalana s. XVI-XIX (Catàleg Pla d`Ord. 
Urb. St. Llorenç d’Hortons) 

 
• ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST PERE DE MASQUEFA (5528) Situada al c/ St. 

Pere, 7. Església de planta rectangular, construïda entre 1922-1926 (Catàleg 
Municipal 1985) 

 
• CAPELLA DEL ROSER (5529) Situada al c/ Major, 88. Capella construïda en el s. 

XIX (BCIL/Acord de Ple de l’Ajuntament 5/7/2001) 
 
• AJUNTAMENT (5530) Situat entre el c/ Major i el c/ St. Antoni. Edifici d’estil 

Neoclàssic. 
 
• CAN BONASTRE DE STA. MAGDALENA (5531) Situada a la ctra. B-224  pk-

13,3. Masia del s. XVII-XVIII-XIX (Catàleg Municipal 1985). 
 
• CAN PARELLADA (5532) Situada a la ctra. de Masquefa a Beguda. Masia del s. 

XIX-XX (Proposta d’inclusió al Catàleg Municipal). 
 
• CAL CASTANYER (5534) Situada al c/ Serralet, 25. Habitatge d’estil Modernista, 

construït el 1925 (Catàleg Municipal Annex II Clau 3) 
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• “LA TORRE” Llar del jubilat (5533) Situada a la pl. Josep Mª Vila. Habitatge de 2ª 
residència transformat en llar del jubilat, d’estil Noucentista construïda el 1920 
(Catàleg Municipal Annex II Clau 3) 

 
• CA L’ESCALA (5535) Situada al c/ Major, 47-49. Habitatge d’estil Modernista 

construït el 1909 (Proposta per Incloure al Catàleg Municipal) 
 
• CAL LAIANO (5536) Situat al c/ Major, 89. Habitatge d’estil Noucentista construït 

el 1932 (Catàleg Municipal Annex II Clau 3) 
 
• CAL ROS DEL MAIOL (5537) Situat al c/ Major, 64. Habitatge en restauració del 

s. XIX, d’estil Eclecticista (Catàleg Municipal Annex II Clau 3) 
 
• CAL MET (5538) Situat al c/ Serralet, 8. Habitatge del s. XVIII-XIX-XX, d’estil O. 

popula-Modernista (Catàleg Municipal Annex I Clau 3) 
 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

 
• SANT PERE DE MASQUEFA (12196) Situació 31TDF007964/255 m.s.n.m. 

Excavació al perímetre de l’església aprofitant unes obres. Restes Medievals (988-
1.150) i modernes. 

 
PATRIMONI PALEONTÒLOGIC 

 
• CAN VALLS (12807) Situat a 41º 29’ 35” - 5º 29’ 30”. Jaciment del Miocè Mig, 

Proboscids i Artiodàctils. Restes dipositades al Institut Paleontològic Miquel 
Crussafont. 

 
• CEMENTIRI DE MASQUEFA (12808) Situat a 41º 30’ 25” - 5º 29’ 50”. Jaciment 

del Miocè Mig, Proboscids, Artiodàctils, Insectívors, Primats, Lagomorfs, 
Rosegadors. Restes dipositades al Institut Paleontològic Miquel Crussafont. 

 
• CAN CAIROT. Jaciment del Miocè Superior. Restes de Listriodom splendens, 

dipositades al Institut Paleontològic Miquel Crussafont. 
 
• RIERA CAN VALLS (11955) Situació UTM 31TDF002936. Jaciment del Miocè. 

Restes d’ossos de Mastodont, dipositades al Institut Paleontològic Miquel 
Crussafont. 

 

Finalment recordar que el mateix P.G.O. de Masquefa va considerar la fàbrica de 

Rogelio Rojo conjunt unitari protegit de gran qualitat arquitectònica. 
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5.9.- ASPECTES SOCIECONÒMICS. 

 

 

L’anàlisi de les variacions poblacionals i dels sectors productius per diferents activitats 

econòmiques s’ha dut a terme a partir de les dades consultades a les fitxes municipals de 

la “Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya” (IDESCAT) dels anys 1996 al 2004.  

 

La població total del municipi de Masquefa s’ha comptabilitzat, en data 2004, en un 

total de 6.680 habitants, repartits un 48,7% dones i un 51,3% homes. L’evolució de la 

població mostra un progressiu descens, 2,5 punts, en el creixement net de la població 

des de 1999; i que en el darrer registre es concreta en un 7,6%. El quadre també indica 

la distribució de la població entre les franges d’edat de 0 a 14 anys, 14 a 65 anys i 

majors de 65 anys.  

 

 
Homes 

 
Dones 

 
TOTAL 

 

Diferència 
sobre l'any 

anterior 

Creixement 
sobre l'any 

anterior 
2004 3.424 3.256 6.680 471 7,6 
2003 3.191 3.018 6.209 509 8,9 
2002 2.907 2.793 5.700 490 9,4 
2001 2.671 2.539 5.210 628 13,7 
2000 2.331 2.251 4.582 439 10,6 
1999 2.100 2.043 4.143 379 10,1 
1998 1.905 1.859 3.764   

 

 

 
De 0 a 14 

anys  
De 15 a 64 

anys  
De 65 anys i 

més  TOTAL  
2004 1.219 4.716 745 6.680 

 

 

Les activitats industrials i de serveis constitueixen, el sector amb més pes dins 

l’economia de la comarca i del municipi, tant pel nombre de població activa com pel 

valor de la producció realitzada. L’agricultura, en canvi, ha experimentat una pèrdua 

progressiva de població activa en els darrers anys a causa de, principalment, una major 

mecanització del camp i un envelliment de la població dedicada al sector agrari. 
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5.10.- VIALITAT. 

 

 

L’Anoia es travessada transversalment per la N-II (amb una IMD al voltant de 20.000 

vehicles per dia). 

 

A nivell municipal com a infrastructures viàries que comuniquen amb Masquefa són: 

 

� B-224 de Martorell a Capellades. 

� BV-2241 de Masquefa a Sant Sadurní d’Anoia. 

� L’autopista A-7, en la sortida Martorell, a 9 km. 

 

Altres mitjans de comunicació que es poden emprar per arribar al nucli urbà de 

Masquefa són: 

 

� La línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

� La xarxa d’autobusos interurbans de HILLSA. 

� La línia regular d’autobús HISPANO IGUALADINA des del centre de 

Barcelona.  
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6.- ANÀLISI DELS IMPACTES I EFECTES AMBIENTALS  EN LES 

ACTUACIONS PREVISTES.  

 

 

6.1.- CANVI DE PLANEJAMENT.   

 

 

L’establiment de sòl d’equipaments i espais lliures en zones consolidades i el trasllat del 

sòl industrial en al perímetre urbà fomenta el concepte de ciutat compacta connectada al 

nucli urbà. Aquest sistema de concentració racionalitza el consum d’energia en base a 

la uniformitat per proximitat dels diferents consums. D’altra banda, l’establiment de 

zones d’equipaments i espai lliures a les instal·lacions de la fàbrica de Rogelio Rojo i 

Can Parellada  permetrà potenciar les zones de trobada i de cohesió social del municipi, 

evitant la dispersió humana sobre el territori com a criteri bàsic de desenvolupament 

urbanístic sostenible. Els impactes derivats del canvi de planejament poden 

minimitzar-se en base a la consideració de les mesures correctores sobre els processos 

naturals (pèrdua sòls, erosió, canvi en els règims hidrològics, afeccions a les espècies 

animals, etc.) que hauran de dur-se a terme durant la fase d’obres.  

 

L’actual presència de la carretera BV-2241 i línia elèctrica d’alta tensió de 380 kVolts 

exerceix un efecte barrera important per al moviment de la fauna terrestre i avícola que 

es veurà agreujat amb la urbanització dels sectors de La Pedrosa. Per tant s’haurà de 

preservar l’efecte corredor de les rieres, fons de vall i camins rurals durant les obres 

mantenint la permeabilitat de les espècies i restituint les actuacions al seu estat original 

abans de les obres. 

 

No considerem significatives les modificacions del règim hidrològic amb el canvi de 

planejament previst, atès que la major part de les superfícies estudiades estan ja 

asfaltades, compactades o afectades antròpicament de forma que no s’intensificarà 

l’escolament d’aigües superficial, ni es limitarà la infiltració vertical d’aigua en el 

subsòl, més enllà dels valors actuals. Caldrà dimensionar els abastaments, drenatges i 

claveguerams a la previsió de cabals futurs de l’aigua, establir projectes de reutilització i 

racionalitzar el seu ús, com a mesures altament sostenibles. La creació d’impactes 
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atmosfèrics, pols en l’ambient, sorolls i contaminació lumínica són altres efectes que 

poden desenvolupar-se especialment en les fases d’execució de les obres en qualsevol 

procés d’urbanització. Els efectes hauran de minimitzar-se a partir de les mesures 

correctores adients per la fase d’obres.  

 

En línies generals, la perspectiva actual del paisatge de la zona manifesta l’impacte 

cromàtic de la zona industrial i els importants terraplenaments al fons de la vall. Les 

noves edificacions contemplades en el planejament no difereixen en alçada ni superfície 

de façana de les ja existents i els canvis de planejament s’ajustaran a les alineacions 

existents. La qualitat estètica actual del paisatge es considera baixa i les modificacions 

previstes actuaran millorant aquest vector. 

 

 

6.2.- OBRES PREVISTES.  

 

 

La identificació d’impactes en la fase d’obres té per objecte preveure els problemes 

ambientals que es donaran sobre els diferents factors ambientals a partir dels treballs 

previstos. En l’anàlisi de tots ells es defineix l’impacte causat en la fase de construcció, 

el medi físic afectat i les principals mesures preventives i correctores a adoptar. 

 

MEDI FÍSIC: Atmosfera. Qualitat de l’aire. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Emissions de partícules sòlides en suspensió a l’aire degut a l’activitat 

de la maquinària de l’obra, moviment de terres 

Impacte nº1 

Descripció: 

 

  

Alteració de la qualitat de l’aire relacionades amb l’emissió de 

partícules en processos de tala i desbrossada, moviment de terres, 

col· locació del ferm. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Recs periòdics de la franja d’obres i dels camins de servei per la 

circulació de materials i vehicles.  

- Revisions de l’estat de la maquinària i la documentació 

corresponent (ITV, certificats CEE, Assegurança,...). 
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MEDI FÍSIC: Atmosfera. Soroll. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Augment dels nivells sonor associats als treballs i als moviments de 

la maquinària, enderrocs i excavacions, així com la ubicació del parc 

de maquinària. 

Impacte nº2 

Descripció:  Emissions sonores produïdes pel treball de la maquinària. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Revisions i manteniment de la maquinària. 

- Fixar els horaris de treball als períodes normals (8 a 20h) 

especialment en les zones urbanes. 

- Assegurar el compliment de les ordenances sobre els nivells 

màxims de soroll i vibracions de la maquinària d’obra utilitzada. 

- Situar els parcs de maquinària i les zones de materials lluny de 

zones habitades. 

 

 

MEDI FÍSIC: Geologia. Geomorfologia i relleu. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Accions d’ocupació del sòl i moviments de terres. 

Impacte nº3 

Descripció: 

 

 

Ocupació de nous terrenys i disseny de talussos de desmunt o terraplè 

que puguin resultar inestables arribant a provocar processos 

d’inestabilitat i de caiguda de terres. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Limitar la zona afectada d'obres encintant els perímetres . 

- Ocupar les superfícies de menor interès geològic.  

- En les zones d’aflorament dels sòls preveure angles de talussos 

de 3H:2V. 

- Transportar a l’abocador els materials sobrants, de rebuig, 

mermes i altres residus que es generin. 

- Procedir a la restauració vegetal de les superfícies afectades en 

els treballs. 
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MEDI FÍSIC: Geologia. Contaminació dels sòls. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Producció de residus durant l’execució de les obres. 

Impacte nº4 

Descripció: Pèrdua de la qualitat dels sòls ocupats. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Destinar les superfícies per l’aplec temporal de terres i 

materials, així com els parcs de maquinària en emplaçaments 

concrets i delimitats a l’inici de les obres, en zones de menor risc 

de contaminació per vessaments. 

- Efectuar les accions de neteja de maquinària, barreja de 

materials, etc., en les àrees destinades a tal efecte. 

 

 

MEDI FÍSIC: Edafologia. Pèrdua recurs natural del sòl 

Acció o Accions: 

Descripció:  Ocupació temporal i permanent del sòl. Creació de zones d’abocador 

i de préstec. 

Impacte nº5 

Descripció: 

 

 

 

  

Pèrdua directa de la capa vegetal superior en les zones d’ampliació 

dels terraplens i els nous desmunts que es generin. 

Modificació de l’estructura original dels sòls a partir de la 

compactació provocada pel pas de la maquinària i la ubicació 

d’instal· lacions temporals d’obra. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Es procedirà al decapatge dels primers 20-30 cm de sòl, que 

s’abassegarà per reutilitzar posteriorment en la revegetació de les 

superfícies afectades per les obres. 

- Limitar les zones d’ocupació encintant els perímetres i emprant 

els actuals camins existents.  

- Ocupar les superfícies de menor interès edafològic (camps 

erms, zones actuals de terraplè,...). 

- Reposar les terres de conreu que puguin veure’s afectades.   
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MEDI FÍSIC: Edafologia. Erosió del sòl. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Acció de tala i desbrossada de les superfícies a ocupar, moviments de 

terres.  

Impacte nº6 

Descripció: Pèrdua de sòl com a resultat de les superfícies denudades  

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada 

dels talussos. 

- Restauració vegetal de les superfícies afectades per tal de 

proporcionar una major protecció del sòl. 

 

 

MEDI FÍSIC: Hidrologia. Hidrologia superficial. 

Acció o Accions:  

Descripció:  Ocupació de les lleres i torrents durant la fase de construcció. 

Impacte nº7 

Descripció: 

  

Abocaments puntuals o acumulatius que afectin les capes no 

saturades més superficials.  

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Dimensionat hidràulic adequat per períodes de retorn de pluja 

de 500 anys. 

- Planificació ordenada i progressiva dels treballs, sense danyar 

lleres, ni marges. Ajustar els moviments de terres fora de les 

èpoques de pluges de primavera i tardor. 

- Encintar el límits dels cursos fluvials i zones de recàrrega. 

- Dissenyar adequadament drenatges, basses de recollida d’olis i 

fluids contaminants, zones de rentat impermeables... 

- Efectuar els treballs de restauració dels marges de ribera i 

talussos, que puguin promoure aparició de fenòmens d’erosió i 

d’aportació de sòlids en suspensió als cursos d’aigua. 

- Evitar l’afecció directa (ruptura d’aqüífers, modificació dels 

cursos freàtics, modificació de la permeabilitat en zones de 

recàrrega) en el medi hidràulic subterrani 

- Reposar fonts, pous i altres punts d’aigua que puguin ser 

malmesos per les obres.  
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MEDI BIÒTIC: Vegetació. Degradació d’hàbitats de la vegetació  

Acció o Accions: 

Descripció:  Actuacions de tala i desbrossada així com ocupació del terreny. 

Impacte nº8 

Descripció: Destrucció de comunitats vegetals.  

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Les àrees d’ocupació temporal per terres, materials i maquinària 

es realitzaran en zones degradades sense vegetació. 

- Limitar la superfície mitjançant encintat. 

- Les restes de material vegetal procedent de la desbrossada i la 

tala es trituraran per incorporar-ho a la terra vegetal. 

- Efectuar les restauracions amb espècies autòctones de la zona. 

- Seguiment de la normativa d’incendis. 

 

 

MEDI BIÒTIC: Fauna. Efecte barrera. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Accions derivades pel pas de maquinària i per l’ocupació del territori.  

Impacte nº9 

Descripció:  Augment de l’efecte barrera. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Millorar la connectivitat restituint els camins rurals i els fons de 

torrent.   

 

 

MEDI BIÒTIC: Fauna. Qualitat dels hàbitats. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Accions derivades de l’ocupació del territori, aparició d’abocadors i/o  

zones de rebaix de terres. Execució de les obres de drenatge. 

Impacte nº10 

Descripció:  Alteració del la qualitat dels hàbitats faunístics. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Restituir vegetalment els abocadors que puguin aparèixer. 

- Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols 

especialment en època de cria. 

- Limitar la superfície afectada a la mínima necessària. 

- Aplicar les mesures de recuperació de torrents i camins rurals.  

- Eliminar les restes d’obres i residus generats. 
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MEDI SOCIO-ECONÒMIC. Paisatge. 

Acció o Accions: 

Descripció:  Canvis en la morfologia del territori  

Impacte nº11 

Descripció: 

 

  

La qualitat visual es veurà alterada pels canvis en la morfologia del 

paisatge que afectaran l’entorn de forma temporal (fase d’obres) i 

permanent (canvi del planejament). 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Manteniment o millora dels paràmetres geomètrics i forestals 

existents. 

- Mantenir angles de talús prou estesos, geotècnicament estables, 

que mantinguin la pendent de la zona i puguin afavorir les 

tècniques de revegetació. 

- Restauració vegetal amb espècies autòctones. 

- Emprar mobiliari urbà amb materials sostenibles i reciclats.  

- Fomentar les zones ajardinades urbanes.   

 

 

MEDI SOCIO-ECONÒMIC: Patrimoni arquitectònic i arqu eològic.  

Acció o Accions: C1, C3. 

Descripció:  Ocupacions del territori i moviment de terres. 

Impacte nº12 

Descripció: Afecció a jaciments del patrimoni arqueològic o arquitectònic. 

Mesures correctores (preventives, correctores o compensatòries) 

Descripció:  - Es fixarà la localització d’elements de patrimoni cultural. 

- Es procedirà a la vigilància del moviment de terres per part 

d’un arqueòleg i en cas de troballa de qualsevol tipus de 

jaciment, es posarà en coneixement de la Direcció General del 

Patrimoni Cultural. 
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7.- ANÀLISI D’ALTERNATIVES .  

 

 

7.1.-  ESCENARI FUTUR  SENSE  LES ACTUACIONS PREVISTES.  

 

 

FINQUES A1, A2 I A3 (ROGELIO ROJO).   

 

La illa formada per les finques A1, A2 i A3 està qualificada pel Pla General  

d’Ordenació vigent com zona industrial (clau 16). Atès que actualment és de propietat 

municipal, i un cop descartat el seu futur ús industrial, si no es requalifica com a sòl 

destinat a equipaments, es pot preveure una evolució que portaria a l’enrunament de les 

instal·lacions industrials i la degradació de l’entorn immediat sense cap solució que no 

passi per la modificació de la qualificació dels terrenys. 

 

FINCA B1, B2 I B3 (LA PEDROSA).  

 

Les finques B1, B2 i B3 estan travessades per una línia elèctrica d’alta tensió de 

400.000 volts. Totes tres estan qualificades pel Pla General  d’Ordenació vigent com a 

sistemes: viari (clau 1), espais lliures (clau 2) i equipaments (clau 3), sent per tant, de 

titularitat pública. La presència de la línia d’AT limita de forma important l’ús com a 

equipaments per la potencial incidència que els camps electromagnètics poden tenir 

sobre població sensible (nens, malalts...). 

 

Aquest fet pot comportar la manca d’actuacions destinades al desenvolupament 

urbanístic del sector més enllà de les zones destinades a vials. La seva ubicació en el 

polígon industrial de La Pedrosa afavoreix l’aprofitament parcial del sòl per a usos 

industrials. Si no hi ha actuacions, la zona destinada a espais lliures i equipaments, que 

difícilment serà utilitzada, pot patir una degradació, afavorida per l’estructura de les 

parcel·les assentades sobre un terraplè en la capçalera d’una petita riera. 
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FINCA C (CAN PARELLADA). 

 

En l'actualitat aquesta finca està ocupada pel local de l’associació de veïns de la 

urbanització de Can Parellada, i està qualificada com a zona de trama urbana 

d’edificació aïllada (clau 13c), que a banda de l’ús d’habitatge unifamiliar, permet l’ús 

comercial (en planta baixa), sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i 

administratiu sempre que els mencionats usos siguin annexes a l’habitatge. 

 

La modificació prevista intenta adequar la qualificació urbanística a la realitat vigent. Si 

no es fan les actuacions previstes, només es pot esperar la continuació de la situació 

actual. 

 

En resum, aquestes la valoració que es realitza entre ambdues opcions, la modificació 

de les NNSS o la no actuació per a cadascuna de les zones. S’observa que en totes 

tres zones, les accions suposen una millora ambiental clara. La clau de la valoració 

feta és la següent: 

 

++  Millora important 

+ Millora 

= Manteniment 

- Empitjorament 

 

ZONA A (ROGELIO ROJO) 

ASPECTE AMBIENTAL OPCIÓ SENSE ACTUACIÓ MODIFICACIÓ 
PROPOSADA NNSS 

Geologia i sòls - = 
Hidrologia i hidrogeologia = = 
Fauna, flora i biodiversitat = = 
Paisatge = / - + 
Qualitat de l’atmosfera = = 
Patrimoni cultural i arqueològic - + 
Factors socio-econòmics - ++ 
Ordenació del territori - ++ 
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ZONA B (LA PEDROSA) 

ASPECTE AMBIENTAL OPCIÓ SENSE ACTUACIÓ MODIFICACIÓ 
PROPOSADA NNSS 

Geologia i sòls - / = + 
Hidrologia i hidrogeologia = = / + 
Fauna, flora i biodiversitat = = 
Paisatge - + 
Qualitat de l’atmosfera = = 
Patrimoni cultural i arqueològic = = 
Factors socio-econòmics = ++ 
Ordenació del territori - ++ 
 

ZONA C (CAN PARELLADA) 

ASPECTE AMBIENTAL OPCIÓ SENSE ACTUACIÓ MODIFICACIÓ 
PROPOSADA NNSS 

Geologia i sòls = = 
Hidrologia i hidrogeologia = = 
Fauna, flora i biodiversitat = = 
Paisatge = / - + 
Qualitat de l’atmosfera = = 
Patrimoni cultural i arqueològic = = 
Factors socio-econòmics - + 
Ordenació del territori - ++ 
 

 

7.2.- ALTRES ALTERNATIVES .  

 

 

L’anàlisi d’altres alternatives s’avalua independentment per a cada emplaçament.. 

 

ZONA A (ROGELIO ROJO) 

En aquest cas, s’estan endegant en aquestes instal·lacions tota una sèrie de serveis i 

equipament per a la població, llargament reclamats, que afavoreixen la conservació del 

patrimoni arquitectònic i eliminen una zona industrial del casc urbà de la població. 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL  MUNICIPI DE MASQUEFA.  
REORDENACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS I ZONES IND USTRIALS (Nº 06/953). 

 

48 

A part de l’opció, ja valorada, de mantenir els usos actuals, difícilment aquest 

equipament seria compatible amb altres alternatives, atès que la més lògica, un canvi a 

ús residencial, implicaria la destrucció del patrimoni arquitectònic que la fàbrica suposa, 

i també l’oportunitat de disposar de grans espais per equipaments al nucli urbà. 

 

Encara que aquests espais i locals es podrien redefinir amb el projecte d’urbanització 

que es plantejaria, perdrien els grans volums i, al llarg d’un període de temps més o 

menys llarg, no es disposaria d’aquests locals. 

 

ZONA B (LA PEDROSA) 

L’actuació al Polígon de La Pedrosa implica, com ja ha estat esmentat, la creació de nou 

sòl industrial. Les característiques de l’emplaçament ja han estat comentades, amb unes 

peculiaritats específiques: 

• Limita amb sòl industrial 

• Les característiques del terreny 

• La presència de la línia d’alta tensió (400 kV) 

• Les modificacions de vials ja previstes. 

 

Un cop avaluades les diferents alternatives de qualificació, s’havia de descartar l’ús 

residencial, de forma que només es poden contemplar les següents opcions d’ús. 

• Equipaments 

• Vialitat 

• Serveis 

• Industrial 

 

Les reparticions entre aquestes opcions, atesa la superfície lliure a part de vialitat no 

suposa cap modificació substancial es del punt de vista ambiental ateses les 

característiques del territori. 
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Així, creiem que el criteri d’igualar les superfícies per a cada ús és totalment compatible 

des del punt de vista ambiental i permet a l’Ajuntament afrontar aquestes actuacions des 

del punt de vista socioeconòmic. 

 

ZONA C (CAN PARELLADA) 

En aquesta zona, de reduïdes dimensions, l’únic que es pretén és ordenar els usos 

existents (Residencial) a la realitat consolidada de l’emplaçament (serveis), amb la qual 

cosa no es pot plantejar cap altra alternativa. 
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8.- CONTROL D’EFECTES AMBIENTALS .  

 

 

8.1.- GEOLOGIA I SÒLS. 

 

 

Les zones on es preveu les modificacions presenten recobriments de sòl de gruix nul o 

mínim, que han estat eliminats en bona part de forma que l’impacte generat sobre la 

capa edàfica es pot considerar despreciable  

 

L’afecció actual del sòl en l’entorn de les instal·lacions de Rogelio Rojo s’haurà 

d’avaluar, dins el marc del Reial Decret 9/2005 de 18 de gener de sòls contaminats.   

 

Els moviments de materials, la creació dels talussos i l'eliminació de la cobertura 

vegetal protectora, pot implicar modificacions en la capa superficial del sòl, augmentant 

el risc de despreniments o lliscaments i afavorir els processos d’erosió regressiva. Les 

actuacions previstes que permetin l’edificació en equipaments i zona industrial han de 

desenvolupar els estudis específics per detallar les característiques geotècniques dels 

materials i d’estabilitat de talussos.   

 

Les modificacions dels espais suposen únicament la substitució d’ús sense incidències 

més ressenyables.  

 

 

8.2.- HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA. 

 

 

Les actuacions previstes queden fora de l’àmbit de la xarxa d’escolament superficial i 

no suposen cap modificació en les condicions d'infiltració de les aigües pluvials sobre el 

subsòl. El nous projectes que es generin per la proposta de espai industrial (clau 4d B1) 

i equipaments (clau 5, A1 i A3; clau 3, B1; clau 5, C), que impliquin la generació 

d’aigües residuals, en primera instància, seran abocades al xarxa de clavegueram i 

hauran de complir la normativa preceptiva al respecte.  
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L’afecció sobre les aigües subterrànies està relacionada amb la permeabilitat del terreny 

que existeix a la zona. Les alternances de margues i gresos amb bosses intercalades de 

graves i conglomerats tenen poc interès des del punt de vista hidrogeològic, i les 

reserves d’aigua freàtica només queden circumscrites a les bosses de materials granulars 

i als dipòsits quaternaris més superficials. No es preveu cap afecció de les aigües 

subterrànies.  

 

 

8.3.- VEGETACIÓ, FAUNA I BIODIVERSITAT. 

 

 

Les afeccions en aquest aspecte es redueixen a la destrucció de les restes de vegetació 

en la zona de construcció d’edificacions industrials i vials d’accés al sector de la 

Pedrosa. No obstant, aquest sector presenta un grau molt baix de riquesa ecològica, 

periurbana, estant afectat per la proximitat de la resta del Polígon industrial i el 

municipi. D’aquesta forma, només hi són presents comunitats típiques d’àrees 

periurbanes com esbarzers, canyissars a les zones mes humides i arrecerades 

 

En conjunt, es considera que pel que respecta a la vegetació, l’efecte de les 

modificacions previstes, serà nul. Les possibles noves zones ajardinades hauran de 

seguir criteris de sostenibilitat en l’ús i necessitats d’aigua, adaptant-se al seu entorn de 

secà.  

 

 

8.4.- PAISATGE. 

 

 

L’anàlisi dels emplaçament i dels observatoris definits ja ha aportat elements de 

valoració de l’impacte paisatgístic de les actuacions previstes. De forma genèrica, els 

principals impactes potencials sobre el paisatge són: 
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• Modificació de les façanes observades des de diferents punts, amb un impacte 
que valorem com a positiu o nul en tots els casos. 

 
• Condicionament de zones ermes, de nul valor paisatgístic, integrant-les en el seu 

entorn 
 

• Millora en les condicions de zones periurbanes de molt baix o nul valor 
paisatgístic. 

 

Un cop analitzada la situació general, es realitzen a continuació algunes apreciacions 

sobre cada emplaçament: 

 
ROGELIO ROJO i CAN PARELLADA 

Des del punt de visa del paisatge, les modificacions proposades estan destinades a la 

ordenació de les edificacions existents sense canvis substancials o, en tot cas, millores. 

 

LA PEDROSA 

A La Pedrosa, l’actuació modifica les condicions paisatgístiques d’un àrea periurbana, 

de molt baix valor, amb la presència de la línia d’alta tensió com a element afegit que 

resta valor a la qualitat del paisatge. 

 

Les dimensions de les naus dissenyades manté la linealitat de les edificacions existents 

al polígon. Així, en conjunt, es considera que no hi haurà modificacions significatives 

del paisatge amb les actuacions previstes. 

 

 

8.5.- QUALITAT DE L’AIRE. 

 

 

Les actuacions previstes no suposen un impacte sobre l’atmosfera excepte en fase de 

construcció o reformes. Les actuacions a Rogelio Rojo hauran de fer-se seguint criteris 

de minimització d’emissions de pols. 
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Pel que respecta a La Pedrosa, la situació de la zona en una àrea oberta dins d’una vall 

afavoreix la seva ventilació i no es preveuen problemes en aquest aspecte. 

 

A Can Parellada no hi ha actuacions previstes que alterin la qualitat de l’aire de la zona. 

 

 

8.6.- SOROLL 

 

 

La valoració general del vector ens indica que no hi haurà canvis substancials en aquest 

aspecte. 

 

ROGELIO ROJO 

A Rogelio Rojo, no hi ha cap modificació de les condicions de soroll en el seu pas a 

equipaments, el que d’altra banda suposa una millora de les condicions d’immissió 

sonora de l’entorn, en evitar-se qualsevol ús industrial. 

 

No obstant, en fase d’obres de remodelació s’haurà de considerar prendre les màximes 

mesures de reducció de soroll. No hi ha modificacions considerables a la zona de Can 

Parellada. 

 

LA PEDROSA 

Com ja ha estat esmentat, la principal font de soroll de la zona és l’activitat industrial i 

el trànsit de la zona. Les actuacions previstes no suposen una incidència sobre l’entorn, 

ni sobre el medi ni sobre les edificacions més properes, segons es visualitza als mapes 

de modelització inclosos en l’annex. 

 

 

8.7.- PATRIMONI CULTURAL I ARQUEOLÒGIC. 
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S’ha considerat favorable que amb aquesta modificació es produirà una rehabilitació 

arquitectònica de les instal·lacions de la fàbrica de Rogelio Rojo en la seva 

transformació en sistemes d’equipaments (clau 5, A1 i A3) i espais lliures clau 4b, A1 i 

A2). La resta dels emplaçaments objecte d’aquest estudi queden allunyats dels elements 

de més valor patrimonial del terme municipal 

 

 

8.8.- ASPECTES SOCIECONOMICS. 

 

 

La  substitució de l’espai industrial de les instal·lacions de Rogelio Rojo, dins el casc 

urbà ben estructurat de Masquefa, per el nou espai dins el Polígon La Pedrosa resitua i 

concentra més adequadament la superfície destinada a activitats econòmiques 

industrials; i per tant, aquesta modificació suposarà una millora sota criteris soci-

econòmics. 

 

En quant a la resta de modificacions previstes no hi haurà cap afecció destacable que 

afecti a aquest vector.  

 

El fet que la modificació conservi el traçat de vial (clau 1, B3) permet desenvolupar 

futurs condicionaments, senyalitzacions, etc.  

 

Les actuacions previstes no suposen un impacte sobre les infrastructures.  
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9.- SINTESI DE L’ESTUDI I CONCLUSIONS. 

 

 

En base a l’Avaluació Ambiental per la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE MASQUEFA. 

REORDENACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS I ZONES 

INDUSTRIALS (Nº 06/953) , es poden extreure les següents conclusions: 

 

� Es pretén efectuar una modificació puntual del Pla General del municipi de 

Masquefa mantenint la superfície d’espais lliures invariable així com la superfície 

de sostre industrial. Aquesta modificació afectarà les 7 finques urbanes següents: 

 

Finques A1, A2 i A3 (Fàbrica Rogelio Rojo). 

Finques B1, B2 i B3 (Polígon La Pedrosa). 

Finca C (Urbanització Can Parellada). 

 

� Els objectius de sostenibilitat a assolir segons la legislació vigent precisen no 

modificar els requeriments de recursos i racionalitzar l’ocupació del territori.  

 

� Masquefa es situa en la comarca de l’Anoia. Geològicament, dins la Depressió del 

Penedès, en el domini de materials continentals del Miocè mig – superior, a 

aproximadament 5,5 km de la Serralada Prelitoral en la seva part anterior. La seva 

litologia es descriu a partir de sèries concordants d’argiles margoses groc 

vermelloses, amb gresos i conglomerats grisos. Per damunt es detecten, dipòsits de 

materials quaternaris, sòls desenvolupats i camps de conreu; així com els materials 

de rebliment col·locats durant els treballs de urbanització i anivellament de la zona. 

 

� Els principals riscos geològics associats esdevenen a partir de problemàtiques 

geotècniques i per la presència de sòls contaminats.  

 

� La comarca de l’Anoia, té un clima mediterrani amb influències continentals, de 

primaveres i tardors curtes i precipitacions mitges de 450 mm anuals. 
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� Dins el municipi tenim 2 cursos fluvials que tributen tots ells al riu Anoia. La riera 

de Masquefa que passa pel nucli urbà cap a Can Parellada i el torrent de la Fontsanta 

entre Can Quiseró i El turó del Maset, que estan inclosos en la taula de punts crítics 

del INUNCAT. Els dipòsits detrítics mio-pliocens margo-argilosos de la regió 

s’engloben en una unitat hidrogeològica de permeabilitat escassa que descarta 

l’existència d’aqüífers amplis i explotables. 

 

� La flora i fauna observades en les 7 finques no tenen una rellevància que calgui 

considerar a efectes de l’objectiu d’aquest estudi. Tanmateix no s’inclou el territori 

estudiat en cap de espai de protecció específica. 

 

� La qualitat estètica del paisatge actual és considera baixa. Al sector de Rogelio 

Rojo, les característiques singulars d’aquesta zona es basen en les peculiaritats 

constructives de final del segle. S’evidencia una degradació d’alguns sectors de la 

fàbrica, amb un impacte visual negatiu. Les actuacions preveuen preservar de 

l’estructura principal de l’edifici i aquest fet millorarà globalment la zona. En la 

zona de La Pedrosa la perspectiva actual del paisatge manifesta a l’impacte cromàtic 

de la zona industrial amb importants terraplenats al fons de la vall. Can Parellada 

s’inclou en una  paisatge urbà consolidat.  

 

� Les principals fonts de contaminació atmosfèrica venen associades al trànsit viari, 

emissions d’activitats industrials i partícules en suspensió en zones d’obres i 

moviments de terres. La presència en La Pedrosa d’una línia elèctrica d’alta tensió 

suposa que el camp electromagnètic existent a la zona sigui superior al normal. 

 

� Els nivells d’immissió sonora en La Pedrosa són baixos, inferiors a 55 dBA. En la 

zona de Can Parellada són un xic més elevats, a prop a 60 dBA, prou acceptables 

per a una zona de sensibilitat acústica alta. En les instal·lacions de Rogelio Rojo, els 

nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior són inferiors a 50 dBA, 

previsiblement per la protecció que aporten els murs de la fàbrica. 

 

� El Pla General d’Ordenació va considerar la fàbrica de Rogelio Rojo conjunt unitari 

protegit de gran qualitat arquitectònica. 
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� El canvi en el planejament persegueix el concepte de compactació i segregació de 

les activitats en el territori. Això fomenta la racionalització dels consums energètics 

per concentració i  evita la dispersió humana com a criteri bàsic de desenvolupament 

urbanístic sostenible. Els impactes més significatius en el medi ambient es donaran 

en la fase d’obres, de forma que la seva previsió i l’establiment de les mesures 

correctores atenuaran els seus efectes.    

 

� La modificació del Pla General per aquestes 7 finques  suposa una millora ambiental 

clara. Les instal·lacions de Rogelio Rojo descartada la requalificació previsiblement 

evolucionaria cap a l’enrunament de la fàbrica i la degradació de l’entorn immediat. 

La qualificació actual com equipaments i espais lliures de la zona de La Pedrosa en 

presència de la línia d’AT limita de forma el seu ús i porta associat un risc 

d’incidència dels camps electromagnètics sobre la població. La modificació de Can 

Parellada adequarà la qualificació urbanística a la realitat vigent.  

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2006. 
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