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          1.INTRODUCCIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 ORDRE DE REDACCIÓ 

Per encàrrec de la societat El Clot dels Plàtans, S.L., i dins del marc del conveni signat 

per aquesta societat amb l’Ajuntament de Masquefa, es redacta el present Text Refós 

de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Masquefa a l’àmbit 

del polígon industrial anomenat el Clot del Xarel·lo.  

La Modificació puntual va ser aprovada definitivament el 30 d’abril de 2008 per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, supeditant l’executivitat a la redacció 

del present Text Refós. 

1.2. MARC LEGAL

D'acord amb el que estableix l'article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

“1. La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 

se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. No obstant això, 

en el cas de les modificacions dels plans urbanístics plurimunicipals la incidència 

territorial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a 

l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació 

provisional. 

2. Si la modificació d’una figura del planejament urbanístic comporta un increment de 

sostre edificable, s’han d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves 

per a equipaments determinats per l’article 65.3 i 4.(...) 
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5. Les propostes de modificació d’una figura del planejament urbanístic han de raonar i 

justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els 

interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per a tramitar la modificació 

ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en cas de fer-ne una 

valoració negativa, denegar-la”. 

1.3 ANTECEDENTS

El municipi de Masquefa té una extensió de 17'06 km2 i pertany a l’extrem més oriental 

de la comarca de l'Anoia. A la banda nord llinda amb Hostalets de Pierola (Anoia); a la 

banda sud amb Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès); a la banda est amb Sant Esteve 

Sesrovires (Baix Llobregat); a la part oest amb Piera (Anoia). 

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. El terreny és ondulant, on els retalls al·luvials de les rieres 

conformen uns torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat. 

Els seus 7.778 habitants es troben repartits entre el nucli de la vila, la Beguda Alta, 

Can Valls, El Maset, Can Parellada i Can Quiseró i una vintena de masies. 

Les principals activitats econòmiques son l’agricultura, essent el conreu més implantat 

la vinya, la ramaderia, vaquí i conills, i la indústria, arrelada al municipi des de finals de 

segle XIX, i revifada als anys 50 fins als nostres dies. 
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El municipi de Masquefa té gran part del sòl industrial a l’est del municipi i una petita 

zona al centre del mateix, el qual no pot absorbir una nova implantació d’empreses 

que necessiten grans extensions per desenvolupar la seva activitat terciària. Per altra 

banda, al municipi hi ha grans extensions agrícoles de poc rendiment com la zona que 

els ocupa que podrien ser òptimes per a la implantació de l’activitat industrial, ja que 

per altra banda tenen una continuïtat d’aquest ús amb les zones ja existents al 

municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, tot respectant el concepte de 

desenvolupament sostenible i la integració paisatgística. 

1.4 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

La present modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa té 

per objecte aconseguir pel municipi una zona industrial amb parcel·les situades a les 

zones anomenades el Clot dels Plàtans i el Clot del Xarel·lo, que es separen pel bosc 

de la Masia, que es conserva. S’aconseguiran, tanmateix ,terrenys per sistema viari i 

es crearan zones verdes, i s’executarà la connexió que uneixi la urbanització de Can 

Quiseró i el Maset. 

Amb aquest canvi de qualificació del sòl, que passa de sòl no urbanitzable (SNU) a sòl 

urbanitzable delimitat (SUD), i en el cas de la connexió entre Can Quiseró i el Maset 

que està classificat de sòl urbà (SU), sistema d’espais lliures a sòl urbanitzable 

delimitat (SUD), sistema viari, es pretén aconseguir un sòl industrial que ha d’ajudar a 
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dinamitzar la zona i ha de dotar el municipi de nou sòl industrial per a la implantació 

d’activitats industrials de gran i mitjana mida, ja que la resta de polígons es troben 

desenvolupats o no admeten la implantació que es pretén. Aquesta actuació ajudarà a 

dinamitzar la zona i es troba amb una bona comunicació atesa la previsió de pas molt 

proper del quart cinturó. 

A la proposta de zonificació (plànol 06) s’inclouen franges de protecció destinades a 

espais lliures que envolten les diferents peces industrials i d’altres espais destinats a 

protecció del sistema viari i del sistema hidrològic, a aquesta configuració com a franja 

perimetral permet disminuir els efectes sobre el torrent existent i sobre l’entorn. 

Tanmateix, i amb l’objectiu de donar compliment a les consideracions de per tal de 

recollir les prescripcions dels Serveis Territorials de Barcelona (Departament de Medi 

Ambient i Habitatge) i de l’informe de l’Enginyer Municipal amb data 29 de març de 

2007 s’introdueixen les següents determinacions normatives: 

- La construcció de la connexió que uneix la urbanització de Can Quiseró i El 

Maset ha de implicar, en la mesura del possible, la restauració de la llera i els 

vessants pronunciats del Torrent del Salt de Can Llopart, a fi de millorar les 

condicions ecològiques del mateix i minimitzar-ne els riscos (incorporat a 

l’article 16, punt catorze, de la normativa urbanística del present document). 

-S’hauran de prendre mesures durant la construcció de la connexió que uneix 

les urbanitzacions de Can Quiseró i el Maset. En aquest sentit, serà necessari 

extremar les mesures que minimitzin l’alteració de la llera i el risc d’abocaments 
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accidentals de substàncies contaminants al torrent del Salt de Can Llopard. Un 

cop executada la connexió, la llera serà immediatament restituïda per tal que 

recuperi la seva situació inicial (incorporat a l’article 16, punt quinze, de la 

normativa urbanística del present document). 

- Els usos admesos o prohibits han estat objecte de reconsideració, seguint les 

indicacions de l’informe de l’Enginyer Municipal amb data 29 de març de 2007  

(incorporat a l’article 10 de la normativa urbanística del present document). 



TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MASQUEFA 
POLÍGON INDUSTRIAL EL CLOT DEL XAREL·LO.  

Recull les prescripcions de la C.T.U.B. d’abril de 2008 
                   

PONS-JULIAN, S.L.P. 

  9 

         

       2. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ 
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2. MEMÒRIA D'ORDENACIÓ

2.1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

El sector objecte de la present Modificació Puntual és discontinu i consta dels següents 

àmbits: 

- Un àmbit on s’ubica l’activitat industrial, que limita al nord-est amb sòl no 

urbanitzable, a sud amb la carretera BV-2249, a est sòl no urbanitzable i amb el 

terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i a oest amb sòl no urbanitzable. Té 

una superfície de 238.769,00 m2.  

-Un àmbit que consta de l’urbanització de la connexió que uneix la urbanització 

de Can Quiseró i el Maset, en sòl urbà, té una superfície de 800,58 m2 

La superfície total del sector de la present modificació puntual és de 239.569,58 m2, 

d'acord amb la documentació gràfica. Es permeten les correccions que possibilitin les 

disposicions legals aplicables, si es justifica. 

2.2 NATURALESA DE LA MODIFICACIÓ 

Com ja s’ha avançat, la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Masquefa 

implica un canvi en l’actual classificació del sòl. Els terrenys que s’han descrit passen 

de sòl no urbanitzable (SNU) a sòl urbanitzable delimitat (SUD), d'acord amb els 
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plànols número 04 i 05, a excepció de l’àmbit de la connexió que uneix la urbanització 

de Can Quiseró i el Maset, que de sòl urbà (SU), sistema d’espais lliures passa a sòl 

urbanitzable delimitat (SUD) sistema viari. 

2.3 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

A Masquefa, en aquests moments, hi concorren circumstancies, tant del tipus 

d'esgotament del sòl industrial, com de caràcter econòmic, que fan necessària aquesta 

modificació del PGOU, donat que incideixen substancialment en el desenvolupament 

del municipi. 

En la zona que es troba al nord del bosc de la Masia acollirà l’activitat de magatzem, 

distribució i logística, amb capacitat per crear més de 100 llocs de treball i seu social a 

Masquefa. Aquesta activitat no tindrà cap focus contaminant i garantirà la correcta 

gestió ambiental de l’activitat, així com la minimització de l’impacte acústic, correcta 

gestió de residus i aigües residuals, les quals es redueixen a sanitàries. 

Per altra banda, amb aquesta actuació es milloren les comunicacions del municipi amb 

la creació d’eixos viaris necessaris com la connexió que unirà les urbanitzacions de 

Can Quiseró i el Maset. Es garanteix la conservació de camins rurals existents i la 

conservació i manteniment del bosc de la Masia. També es crea un vial que uneix la 

carretera BV-2249 amb el nou polígon, evitant l’afectació del trànsit en el nucli urbà. 
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2.4 SISTEMA D’ACTUACIÓ I CONDICIONS DE GESTIÓ

El sector objecte de la modificació es desenvoluparà a partir d’un Pla Parcial, el 

sistema d’actuació que es proposa per el desenvolupament de la mateixa es el de 

reparcel·lació en la modalitat de compensació. 

Els percentatges de cessió orientatius, i que corresponen a la proposta de zonificació 

que s’adjunta en la documentació gràfica corresponents a la totalitat de l’àmbit són: 

Sistema d'equipaments públics      5,35 % 

 Sistema d’espais lliures       26,90 % 

Sistema Viari       5,92 % 

Protecció del sistema viari        4,95 % 

El Pla Parcial d’urbanització caldrà que resolgui i garanteixi la connexió mitjançant un 

vial procedent de la carretera BV-2249, d’acord amb les prescripcions que pugui fixar 

el servei de carreteres de la Diputació de Barcelona . 

També s’hauran d’afrontar els deures que la transformació del sòl classificat com 

urbanitzable comportarà als propietaris del mateix, i que no s'hagin detallat 

explícitament en aquesta Modificació Puntual del Pla, d'acord amb l'establert als 

articles 44 i 45 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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2.5.RESUM DE L'ORDENACIÓ RESULTANT 

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
PGOU 

MODIFICACIÓ 
PGOU 

Sòl no urbanitzable (SNU). Interès agrícola (Clau 19b) 204.847,12 m2 0 m2 

Sòl no urbanitzable (SNU). Interès ecològic(Clau 19a) 33.921,88 m2 0 m2 

Sòl urbà. Sistema d’espais lliures (Clau 4) 800,58 m2 0 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 0 m2 239.569,58 m2

TOTAL ÀMBIT 239.569,58 m2 239.569,58 m2

Orientativament el sòl urbanitzable delimitat s’ordena de la següent forma: 

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
PGOU 

MODIFICACIÓ 
PGOU 

Sòl no urbanitzable (SNU). Interès agrícola (Clau 19b) 204.847,12 m2 0 m2 

Sòl no urbanitzable (SNU). Interès ecològic(Clau 19a) 33.921,88 m2 0 m2 

Sòl urbà. Sistema d’espais lliures (Clau 4) 800,58 m2 0 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Zona industrial, parcel·la única gran 0 m2 97.452,00 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Zona industrial, parcel·la única mitjana 0 m2 25.162,20 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Zona industrial, parcel·la única petita 

(10% aprofitament mig) 

0 m2
13.623,80 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Sistema espais lliures (clau 4)  0 m2 64.456,00 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Sistema d’equipaments (clau 5) públics 0 m2 12.824,00 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Sistema viari (clau 1) 0 m2 14.185,58 m2 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Protecció del sistema viari 0 m2 11.866,00 m2 

TOTAL ÀMBIT 239.569,58 m2 239.569,58 m2
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El sector ordenarà el sostre d’aprofitament privat a partir de l’ordenació d’edificacions 

industrials aïllades a definir en el Pla Parcial Urbanístic,  i que possiblement seran de 

tres mides, però totes elles amb parcel·la única i indivisible. 

L'índex d'edificabilitat bruta de sòl privat industrial de la totalitat del sector (incloent la 

totalitat dels àmbits discontinus) serà de 0,47 m2st/m2 sòl. La resta de paràmetres es 

fixa a la normativa urbanística de la present Modificació Puntual. 

2.6.JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL 

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

D'acord amb el que estableix l'article 3 del Decret Legislatiu1/2005, de 26 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 

“1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 

territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 

preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 

culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. 

Així doncs, i atès que el sòl és un recurs limitat, es configura aquest sector que es 

troba gairebé limitant amb altres sectors industrials, de manera que s’evita la dispersió 

en el territori. Per altra banda, s’estima que la futura zona industrial proveirà de llocs de 
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treball el municipi, de manera que s’afavoreix la cohesió social i es millorarà els 

sistema de vida. 

Tanmateix el nou emplaçament industrial ajudarà al benestar de les persones que hi 

treballen, sense malmetre el territori més enllà d’uns valors acceptables. A tal efecte, 

en la proposta d’ordenació presentada s’ha tingut en compte els valors intrínsecs de la 

zona, ajustant els espais lliures d’edificacions per minimitzar l’impacte en el medi de les 

construccions i urbanització tal i com s’expressa i detalla a l’informe ambiental que 

s’annexa. 

2.7 MESURES PER L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Tot i que el P.G.O.U. del municipi no inclou cap indicació sobre l’acompliment de 

paràmetres relacionats amb la mobilitat sostenible, cal esmentar que el sector que es 

desenvolupa en aquesta modificació haurà d’acomplir amb els paràmetres genèrics 

que poden ser coherents per a un municipi de les característiques, població i dimensió 

de  Masquefa. 

Cal remarcar tanmateix que el nou sector s’articula al costat mateix d’altres sectors 

industrials del municipi veí i no genera per tant nous recorreguts. 

Les actuacions de la modificació puntual del PGOU de Masquefa que afecten a la 

mobilitat són la construcció de la connexió que unirà les urbanitzacions de Can 
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Quiseró i el Maset. Les actuacions que definirà el Pla Parcial seran possiblement la 

habilitació d’un vial principal per accedir des de la carretera de Sant Llorenç d’Hortons 

als polígons industrials, i l’obertura de nous camins a l’interior de l’àmbit. 

L’estudi de mobilitat de la present Modificació Puntual, s’inclou com a annex a la 

present documentació, i és en aquest annex on s’exposen els diferents apartats referits 

a la mobilitat, d’acord amb el decret 344/2006. 

D’acord amb allò que s’estableix a l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, 

de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada, el Pla Parcial del sector 

haurà d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, l’elaboració del qual 

respondrà als continguts i a les directrius que es determinen a l’esmentat decret; 

donades les característiques concretes de definició de la present modificació puntual, 

s’estima que seria més coherent i ajustat a la realitat realitzar un estudi d’avaluació de 

la mobilitat generada en el moment de la redacció del corresponent Pla Parcial 

Urbanístic que desenvolupi el sector. 

Vilafranca del Penedés, maig de 2008 

PONS-JULIAN,S.L.P. 
, representat per Pere Pons i Vendrell 
Arquitecte
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
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3.NORMATIVA URBANÍSTICA 

Art. 1 Àmbit d’aplicació

L’àmbit territorial d’aquesta modificació, grafiat en el plànol 05, de planejament 

proposat, té una superfície total de 239.569,58 m2 i es desenvoluparà a la zona 

industrial a partir del corresponent Pla Parcial.  

El sector objecte de la present Modificació Puntual és discontinu i consta dels 

següents àmbits: 

- Un àmbit on s’ubica l’activitat industrial, que limita al nord-est amb sòl 

no urbanitzable, a sud amb la carretera BV-2249, a est sòl no 

urbanitzable i amb el terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i a oest 

amb sòl no urbanitzable. Té una superfície de 238.769,00 m2.  

-Un àmbit que consta de l’urbanització de la connexió que uneix la 

urbanització de Can Quiseró i el Maset, en sòl urbà, té una superfície de 

800,58 m2 

La superfície total del sector de la present modificació puntual és de 239.569,58 

m2, d'acord amb la documentació gràfica. Es permeten les correccions que 

possibilitin les disposicions legals aplicables, si es justifica. 
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Art.2 Àmbit temporal

Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent a la publicació de la seva 

aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà 

vigència indefinida. 

Art.3 Classificació del sòl  i desenvolupament del sector

En el sector delimitat en els plànols d’ordenació es classifica de sòl no 

urbanitzable (SNU), agrícola i forestal, i sòl urbà, sistema d’espais 

lliures(connexió) a sòl urbanitzable delimitat (SUD). 

El Pla Parcial Urbanístic que caldrà desenvolupar qualificarà el sòl en: 

o Parcel·les d’aprofitament industrial, parcel·la única (gran,mitjana 

i petita)  

o Sistema d’equipaments (públics)- Clau 5. 

o Sistema d’espais lliures- Clau 4 

o Sistema viari- Clau 1 

o Sistema de protecció de sistemes generals- clau 6, on es 

contempla la protecció del sistema viari. 

Art. 4 Règim de cessions

En el desenvolupament del sector s’estableix com règim mínim de cessions el 

que fixa I'article 43 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme 
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En els plànols d’ordenació es grafia indicativament la xarxa viaria local del 

sector i la localització i superfície de les reserves per a dotacions. 

El caràcter indicatiu d’aquestes infraestructures i dotacions podrà comportar 

ajustaments derivats del seu disseny definitiu en el planejament parcial, però 

no podrà significar disminucions de superfície superiors a un 5% de les 

previsions grafiades indicativament. 

Tanmateix caldrà cedir el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 

10% de l’aprofitament urbanístic del sector, d’acord amb l’article 45.a del 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 

Art. 5 Sistema d’actuació

1. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de 

compensació. 

2. Serà d’aplicació el que s’estableix en els articles 133 al 139 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Art. 6 Normes de referència

Les presents Ordenances hauran de contemplar-se com a complement i 

desenvolupament de les contingudes en el Pla General d'Ordenació Municipal 

de Masquefa vigent, les quals seran d’aplicació obligatòria, sense que en cap 
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cas pugui excusar-se el seu incompliment per raons de falta de reproducció de 

l’articulat de referència en el present document. 

Art.7 Regulació de sistemes

Els sistemes inclosos dins l’àmbit de la present modificació de planejament es 

regularan d’acord amb el que estableix el Pla General d'Ordenació Municipal de 

Masquefa vigent. 

El Pla Parcial que desenvolupa el sector podrà complementar i precisar les 

determinacions del P.G.O.U. 

Art. 8 Zonificació

La nova qualificació urbanística esta formada per les qualificacions següents: 

- Parcel·les d’aprofitament industrial, parcel·la única (gran,mitjana i petita), 

que definirà detalladament el Pla Parcial Urbanístic. 

- Sistema d’equipaments (públics)- Clau 5. 

- Sistema d’espais lliures- Clau 4 

- Sistema viari- Clau 1 

- Sistema de protecció de sistemes generals- clau 6, on es contempla la 

protecció del sistema viari. 

Els Sistema d’espais lliures inclòs en l’àmbit serà d’un mínim del 20% del 

sector; es reservarà per a equipaments un mínim del 5%. 
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Art. 9 Condicions generals d’ordenació i edificabilitat

El sector ordenarà el sostre d’aprofitament privat a partir de l’ordenació 

d’edificacions industrials aïllades, a definir en el Pla Parcial Urbanístic , i que 

seran de tres tipus, atenent a la seva mida, però totes elles de parcel·la única i 

indivisible. 

o L'índex d'edificabilitat bruta de sòl privat industrial del sector serà de 

0,47 m2st/m2sòl ( 112.546,21 m2st/239.569,58m2 sòl) 

o L’ocupació màxima neta permesa de les parcel·les d’aprofitament 

industrial serà del 60%. 

Art.10 Condicions generals d’ús

Els usos admesos són: 

A. Activitats incloses en l’Annex I del Decret 143/2003. 

No s’admeten 

B. Activitats incloses en l’Annex II.1 del Decret 143/2003. 

Només s’admetran les següents activitats: 

Grup 5, nº 6, 9, 10, 12b, 14, 15, 17 

Grup 7, totes les activitats admeses 

Grup 12, nº 2, 3, 4, 9, 23, 29 

C. Activitats incloses en l’Annex II.2 del Decret 143/2003. 

S’admetran totes amb les següents excepcions: 

Grups 2 i 11, no se n’admetrà cap. 
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Grup 12 nº 35a Activitats recreatives excepte les de restauració, però 

només en horaris nocturns, es a dir que es proposa que aquestes 

activitats haurien de tenir l’ús no admissible entre les 23 i les 8 h del 

matí. 

Grup 12 nº 36 Hoteleria i similars, però la restricció només es proposa 

que tingui afectació a les activitats relacionades amb la prostitució. 

D. Activitats incloses en l’Annex III del Decret 143/2003. 

S’admetran totes amb les següents excepcions: 

Grup 11, nº 1, 2, 8. 

Els usos prohibits són: 

Habitatge, a excepció d’una per a cada indústria, per al personal vinculat a la 

mateixa, en les indústries amb edificació aïllada.  

No s’autoritzaran implantacions comercials, subjectes a llicència comercial en 

els sectors industrials, excepte: si estan directament relacionades amb el 

desenvolupament de l’activitat industrial pròpia del sector o bé es tracta 

d’establiments comercials dedicats a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, 

de maquinària, materials de la construcció i articles de sanejament, d’articles 

de ferreteria i jardineria, activitats de venda de mobles, activitat de venda 

d’articles esportius i activitat de venda d’articles informàtics. 

Aquestes activitats estaran subjectes a la Llei 17/2000 i al Decret 211/2001, 

pel qual s’aprova el Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials o 

d’altres legislacions concurrents.
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Les activitats que s’estableixin al sector seran sotmeses al règim previst pel 

Decret 143/2003, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. 

Art.11  Sistema d’equipaments (Clau 5)

El sistema d'equipaments vindrà regulat pels articles 315 a 318 de les Normes 

urbanístiques del Pla General vigent al municipi. 

Art.12 Sistema d’espais lliures (clau 4)

El sistema d’espais lliures vindrà regulat pels articles 309 a 314 de les Normes 

urbanístiques del Pla General vigent al municipi. 

Art. 13 Sistema viari (Clau 1)

El sistema viari vindrà regulat pels articles 301 a 305 de les Normes 

urbanístiques del Pla General vigent al municipi. 

Art. 14 Sistema de protecció de sistemes generals (Clau 6)

El sistema de protecció de sistemes generals vindrà regulat pels articles 319  a 

323 de les Normes urbanístiques del Pla General vigent al municipi. 
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Art. 15 Condicions d’urbanització

En la redacció dels Projectes d’urbanització bàsics o complementaris caldrà 

incorporar les següents determinacions, que aniran a càrrec de l’àmbit: 

  S’urbanitzarà i es construirà una connexió d’accés entre la urbanització 

Can  Quiseró i el Maset. 

  El disseny de la urbanització i de les noves edificacions haurà de 

preveure la seva integració paisatgística, així com tots els talussos de 

desmunt que es generin en el condicionament morfològic de la zona a 

urbanitzar, que s’hauran de revegetar 

  La xarxa de sanejament haurà de ser separativa. La documentació 

gràfica i descriptiva de la corresponent xarxa de clavegueram formarà 

part  de la documentació del corresponent Projecte d’Urbanització. 

  Les aigües residuals produïdes per l’ús de sòl industrial es sotmetran a 

un pre-tractament abans de ser abocades a la xarxa de clavegueram. 

Aquest pre-tractament garantirà que la qualitat de les aigües residuals 

sigui assimilable a domèstiques. 

  Les aigües pluvials hauran de conduir-se a una llera natural. 

  El Pla Parcial d’urbanització haurà de garantir la disponibilitat de 

recursos hídrics per a poder desenvolupar l’activitat industrial del 

sector. 

  Pel que fa al risc d’incendi, s’establirà la col·locació dels hidrants 

necessaris per fer-hi front. 
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  Les diferents franges perimetrals que projecti el Pla Parcial han de 

minimitzar l’impacte paisatgístic global del projecte, així com les 

possibles pertorbacions derivades. 

  Es mantindrà la distància a la línia d’edificació que marqui el 

planejament vigent. 

  Totes les actuacions que afectin la carretera BV-2249 s’han d’adequar 

a l’Ordenança d’Ús  i Defensa de les Carreteres de Titularitat de la 

Diputació de Barcelona aprovada el 9 de maig de 1995, així com al 

Reglament General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 

aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre 

  El disseny de les zones verdes, enjardinades i voreres, així com l’espai 

perimetral, s’haurà de fer amb espècies pròpies de la zona. 

  En la zona central de l’àmbit, on s’ubica actualment un bosc, caldrà 

mantenir el sentit natural de la vegetació a fi i efecte d’assegurar la 

seva preservació. 

  Durant la fase d’execució de les obres es delimitaran els espais 

ocupats per vegetació arbòria i arbustiva inclosos a les zones d’espais 

lliures (clau 4) i sòl industrial lliure d’edificació per tal de minimitzar la 

seva afectació per l’abassegament de materials, circulació de 

maquinària, etc. 
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  Caldrà vegetar i integrar paisatgísticament tots els talussos de 

desmunt que es generin en el condicionament morfològic de la zona a 

urbanitzar. 

  La xarxa d’enllumenat públic haurà de donar compliment a les 

determinacions de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 

de l’enllumenat. Es recomana considerar mesures de reducció del 

consum energètic de l’enllumenat públic en la urbanització dels vials, 

com ara l’ús de fluorescents trifòsfor, làmpades fluorescents 

compactes o làmpades de vapor de sodi. 

  Es donarà 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. 

  Els residus d’enderroc, d’excavació i de la construcció que es generin 

en l’execució de les obres s’hauran de gestionar en instal·lacions 

autoritzades per l’Agencia de Residus de Catalunya i d’acord amb la 

normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció.

  Es recomana l’adopció de mesures d’ecoeficiència en els edificis 

industrials que aculli el sector.
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Art. 16  Condicions a tenir en comte al Pla Parcial de desenvolupament 

d’aquesta Modificació

El Pla Parcial de desenvolupament d’aquesta Modificació Puntual haurà 

d’incorporar les mesures preventives i correctores següents, que s’hauran 

d’elevar a nivell normatiu: 

  Minimitzar l’espai afectat per les obres de construcció, donat que el risc 

d’erosió incrementa proporcionalment amb l’extensió ocupada 

  Evitar les excavacions i els moviments de terres en les proximitats dels 

torrents de la zona del Clot d’en Xarel·lo i el Clot dels Plàtans, i 

assegurar un tractament respectuós aigües avall tot evitant els 

abocaments de terres, i aportant l’aigua pluvial recollida als respectius 

àmbits per minimitzar l’alteració del cicle hídric. 

  Definir un pla de camins d’obra que reflecteixi tots els accessos 

necessaris per l’execució de l’obra abans que aquesta s’efectuï. Com a 

criteri general es procurarà evitar l’obertura de nous camins 

  Situar el parc de maquinària i els abassegaments de material, les 

instal·lacions provisionals d'obra i les plantes d'aglomerat asfàltic en 

zones de mínim risc de contaminació, i especialment apartats dels 

torrents . 

  Condicionar les obres de drenatge per la circulació d’aigua. 
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  En el cas del torrent del Clot del Xarel·lo, s’haurà de reconfigurar l’inici 

de la riera aigües avall amb restauració de la tipologia de la vegetació 

preexistent. 

  Habilitació adient dels talussos que es derivin de l’anivellament de 

l’àmbit. Es requereix d’un tractament d’estabilització adient per tal de 

minimitzar-ne les esllavissades o la pèrdua i erosió del sòl. Cal 

destacar que les mesures més efectives en aquest cas són totes 

aquelles que impliquin el recobriment vegetal, el menor pendent 

possible i el drenatge eficient de l’aigua. Canvis en la morfologia dels 

talussos, en funció de l’estabilitat dels materials geològics afectats, per 

tal de minimitzar inestabilitats gravitatòries.   

  Potenciar la integració paisatgística dels polígons industrials. Per a 

aquest fi es poden utilitzar recursos tècnics, com coloració de les 

façanes amb tonalitat similars a les de l’entorn en què s’ubiquen.  

  Revegetació amb espècies autòctones. Per minimitzar les 

pertorbacions sobre la biodiversitat, les àrees lliures de l’àmbit han 

d’estar revegetades amb espècies i en proporcions similar a les de la 

zona. 

  Control dels contaminants atmosfèrics. Depenent del tipus d’indústria 

que finalment s’ubiqui a l’àmbit, serà adient realitzar controls periòdics 

de la concentració de contaminants per assegurar que no superin els 

llindars màxims fixats per la llei. 
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  Adequar ambientalment el vial d’accés als polígons industrials i els 

nous camins interiors de l’àmbit. Tenint en compte l’obertura de nou de 

les vies, caldrà que es tingui especial cura en el seu condicionament a 

fi de no afectar innecessàriament els ecosistemes circumdants. Si el 

tipus d’indústria que s’implanti presenta una elevada freqüentació, 

caldrà habilitar pantalles sonores i altres mecanismes per minimitzar la 

pertorbació. 

  Minimitzar el consum de recursos i la generació de residus en les 

noves instal·lacions. Es recomanable instal·lar mecanismes eficients i 

d’estalvi d’aigua i energia en les noves construccions, tant en les 

industrials com en les d’equipaments. A més, també cal assegurar una 

gestió adequada pels residus que es generin. 

  Desbrossar el bosc de la Masia. Donada la nova situació generada de 

major freqüentació antròpica a la zona, la massa boscosa de La Masia 

representa un potencial focus d’incendi que cal gestionar mitjançant la 

desbrossada i neteja periòdica. 

  La construcció de la connexió que uneix la urbanització de Can 

Quiseró i El Maset ha de implicar, en la mesura del possible, la 

restauració de la llera i els vessants pronunciats del Torrent del Salt de 

Can Llopart, a fi de millorar les condicions ecològiques del mateix i 

minimitzar-ne els riscos. 
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  S’hauran de prendre mesures durant la construcció de la connexió que 

uneix les urbanitzacions de Can Quiseró i el Maset. En aquest sentit, 

serà necessari extremar les mesures que minimitzin l’alteració de la 

llera i el risc d’abocaments accidentals de substàncies contaminants al 

torrent del Salt de Can Llopard. Un cop executada la connexió, la llera 

serà immediatament restituïda per tal que recuperi la seva situació 

inicial . 

Aquestes mesures preventives i correctores estan dirigides a minimitzar 

l’impacte sobre la morfologia natural del terreny, garantint la màxima 

adaptació topogràfica de les construccions i del viari previst, i a proporcionar 

un tractament adequat dels talussos generats. 

  D’acord amb allò que s’estableix a l’article 3 del Decret 344/2006, de 

19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat 

generada, el Pla Parcial del sector haurà d’incorporar un estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada, l’elaboració del qual respondrà 

als continguts i a les directrius que es determinen a l’esmentat decret. 

  Es recomana que el Pla Parcial incorpori un estudi d’impacte i 

integració paisatgística, prenent com a referència el contingut establert 

en el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, 

i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 
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Disposició final

En tot allò que no afecta aquesta Modificació, es manté vigent I'actual Pla 

General d'Ordenació Urbana de Masquefa. 

Vilafranca del Penedés, maig de 2008 

PONS-JULIAN,S.L.P. 
, representat per Pere Pons i Vendrell 
Arquitecte 



TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MASQUEFA 
POLÍGON INDUSTRIAL EL CLOT DEL XAREL·LO.  

Recull les prescripcions de la C.T.U.B. d’abril de 2008 
                   

PONS-JULIAN, S.L.P. 

  33 

.

4. AGENDA-PLA D’ETAPES 
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4. AGENDA- PLA D’ETAPES

1. En el projecte d’obres d’urbanització es definirà una única etapa pel 

desenvolupament de les obres urbanitzadores.  

2. El projecte d’obres d’urbanització bàsiques i complementàries estarà enllestit en 

un termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de l’aprovació 

definitiva del Pla Parcial. 

3. El projecte de reparcel·lació es redactarà en un termini de tres mesos a comptar 

des de l’aprovació definitiva del Pla Parcial. 

4. Aquesta etapa única s’haurà de començar als sis mesos de la publicació de 

l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. Quedarà garantida la 

connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels terrenys d’ús públic que 

corresponguin. 

5. El Pla parcial es presentarà a l’Ajuntament de Masquefa en un termini màxim de 

6 mesos contats a partir de l’executivitat d’aquesta modificació puntual. 
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     5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I  FINANCERA 
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5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

L’estimació dels costos necessaris per a l’execució de la present modificació és la 

següent: 

Obres incloses en l’àmbit

Obres d’urbanització ...................................................................................2.442.340 € 

Connexió.........................................................................................................261.800 € 

Moviments de terres de plataformes industrials.........................................2.863.015 € 

Honoraris tècnics (pla parcial i projecte de reparcel·lació, topogràfic i geotècnic, 

projecte i direcció d’obres Imprevistos, notaria i varis).................................450.000 € 

     Subtotal................................................ 6.017.155 € 

     IVA........................................................ 962.744,8 € 

TOTAL OBRES INCLOSES EN ÀMBIT ................................................... 6.979.890 € 

Obres fora de en l’àmbit 

Portada de serveis des de Masquefa

Portada de serveis des de Masquefa............................................................ 520.506 € 

IVA................................................................................................................... 83.281 €

TOTAL OBRES FORA DE L’ÀMBIT ............................................................ 603.787 € 
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Així doncs, l’estimació dels costos necessaris per a l’execució del present pla parcial 

és: 

Total obres incloses en àmbit ............................................................... 6.979.890 € 

Total obres fora de l’àmbit ........................................................................ 603.787 € 

TOTAL VALORACIÓ ............................................................................. 7.583.677 € 

Atès que la totalitat del sòl destinat a zona industrial és de 136.238,00 m2, la 

repercussió d’aquest cost és de 55,67 €/m2 sòl, sense perjudici de la xifra exacta que 

resulti dels diferents projectes i execucions d’obres ni dels ajustos i ponderacions 

relatius als diferents aprofitaments que reguli el corresponent projecte de 

reparcel·lació,  

Aquesta repercussió de 55,67  €/m2 de sòl industrial és perfectament assumible, i 

entra dins dels estàndards per aquest tipus d'obres. 
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6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 










