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INTRODUCCIÓ 

  

1. JUSTIFICACIÓ  

La llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, estableix el concepte de desenvolupament urbanístic 

sostenible en el seu article 3. Desenvolupant encara més aquest concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible, la 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, estableix que cal vetllar per assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de 

les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació 

enfront dels riscs naturals i tecnològics en les determinacions i l’execució del planejament 

urbanístic.  

 

2. PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT 

Són diversos els principis de sostenibilitat d’aplicació en aquest informe ambiental, entenent que 

tots ells deriven del principi genèric de la sostenibilitat. 

 

SOSTENIBILITAT Millorar els estàndards de vida humana dins les possibilitats de l’entorn, 

sense esgotar-ne els recursos de manera que les generacions futures no 

rebin un planeta exhaurit que no pugui suplir les seves necessitats i 

aspiracions. 

Capacitat de càrrega No superar la capacitat d’un ecosistema de mantenir organismes 

satisfactòriament i alhora conservar la pròpia productivitat, adaptabilitat i 

capacitat de renovació. 

Holístic Pensar el territori com a col·lage d'ecosistemes que interaccionen. Analitzar 

el conjunt del territori tenint en compte les possibles sinèrgies fugint dels 

reduccionismes. 

Internalització Totes les activitats que interfereixen en el medi hauran d’assumir els costos 

ambientals, tan tangibles com intangibles, que se’n deriven. 

Irreversibilitat Considerar el sòl com un recurs no renovable.  

Funcionalitat La dimensió i estructura dels espais lliures han de permetre la funcionalitat 

i viabilitat ecològica d'aquests espais. 

Factibilitat i eficiència Crear i acordar amb el municipi els mecanismes de gestió per fer eficaç el 
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pla, és a dir, que es portin a terme totes les mesures proposades. 

Paritat No existeix cap element que formi part del medi ambient més important 

que un altre. Tots i cadascun tenen una funció i el dret a l'existència. 

Particularització Cada lloc en el seu entorn i característiques necessitarà d'unes mesures 

específiques. 

Prevenció És millor prevenir els danys que reparar els efectes de les accions ja 

consumades. 

Substituïbilitat El capital natural és únic en si mateix i no pot ser substituït per capital 

humà. 

 

3. OBJECTIUS 

L’objectiu bàsic d’aquest informe ambiental seguint els criteris establerts pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat i APROMA (Associació de Professionals del Medi Ambient) és 

integrar els criteris ambientals en el disseny i implantació del projecte. Alhora també es pren en 

consideració el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i el Codi Tècnic de l’Edificació del Ministerio de la 

Vivienda. 

 

Així doncs, el present informe ambiental inclou no només l'anàlisi dels diferents aspectes i 

impactes que es puguin derivar del pla sinó que s'han incorporat criteris ambientals en tots en els 

diferents blocs del projecte urbanístic per tal de disminuir l’impacte ambiental global del projecte i 

afavorir una nova implantació urbanística més sostenible. 

 

4. METODOLOGIA  

L’informe consta d’un primer bloc d’introducció general seguit d’un segon bloc sobre la ubicació 

territorial i ambiental on s’analitzen les principals característiques i condicionants ambientals del 

municipi de Masquefa. El tercer bloc analitza específicament l’àmbit del sector i desenvolupa 

l’avaluació ambiental de la modificació proposada. En el quart bloc s’estableixen les 

recomanacions i condicionants específics per a l’adequació d’aquest projecte al concepte de 

desenvolupament urbanístic sostenible i als criteris i principis especificats en l’apartat de principis 

de sostenibilitat. En el cinquè bloc, es desenvolupa el Pla de Vigilància per assegurar el compliment 

dels criteris establerts en el bloc quart. I finalment, el bloc sisè resumeix amb caràcter no tècnic els 

continguts del document. 
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CONTEXT TERRITORIAL I AMBIENTAL 

 

1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Masquefa és una vila de la comarca de l’Anoia, situada a l’extrem més oriental de la comarca, a 

41º 30’ 13’’ N – 1º 48’ 49’’ E i a 257 metres d’altitud. Amb una extensió de 17,06 Km2, limita al 

nord amb Hostalets de Pierola (Anoia), al sud amb Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), a l’oest 

amb Piera (Anoia) i a l’est amb Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)1.  

 

Segons dades de gener de 2005, el nombre d’habitants és de 7.070 repartits entre una vintena de 

masies i els diferents nuclis de població: el nucli de la vila, la Beguda Alta, Can Valls, el Maset, Can 

Parellada i Can Quiseró. Cal remarcar que les segones residències s’han convertit de forma gradual 

en primera residència, gràcies a la xarxa de comunicacions (autopista A-7, autovia A-2, tren i 

autobusos urbans i metropolitans) i a la progressiva dotació de serveis. 

 

Treballen en el municipi/comarca      
      
      

            Treballen fora

      residents no residents total del mun./com.

            
Masquefa 2001 889 503 1.392 1.607

  1996 558 407 965 680

            
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Les carreteres que travessen el municipi són la B-224 de Martorell a Capellades i la BV-2241 de 

Masquefa a Sant Sadurní d’Anoia.  

 

                                                 
1 Veure plànol 1 de l’annex. 
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2. PRINCIPALS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Més de la meitat de la superfície municipal és agrícola. El conreu de la vinya hi té i hi ha tingut 

durant els darrers segles una importància cabdal formant part de la Denominació d’Origen 

Penedès. En ramaderia destaquen el vaquí i els conills. 

 

 

SAU       
      terres pastures Terreny  

      llaurades permanents forestal Altres

          
Masquefa 1999 1.127 27 208 116

  1989 446 3 226 237

          
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

L’activitat industrial és també present al municipi, amb el polígon industrial de La Pedrosa i 

empreses de tipologia diversa (sivelles, revestiment interior de cotxes, cartró, càpsules d’alumini, 

complements pel cava, etc.) 

 

Ocupats       
            
      agricultura indústria construcció serveis Total

              
Masquefa 2001 1,6 38,1 12,1 48,2 2.496

  1996 3,6 44,1 8,5 43,9 1.238

              
(percentatge) 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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3. URBANISME 

La major part dels edificis del municipi (77,2%, l’any 2001) són d’una sola planta, un percentatge 

superiors a la mitjana de la comarca (48,1%) i de Catalunya (35,8%). Els edificis de dues plantes, 

amb una representació del 14,9 % són els següents en percentatge però amb una diferència 

important respecte els d’una sola planta. Cal també destacar l’absència d’edificis de 6 plantes o 

més. Tenint en compte que es tracta d’un municipi petit, amb poc més de 7.000 habitants, 

aquesta tipologia de construcció més compacta no és tant freqüent. 

 

Edificis per nombre de plantes       
      1 2 3 4 5 6 i més  
      planta plantes plantes plantes plantes plantes Total
 
                   
Masquefa 2001 77,2 14,9 7,0 0,8 0,1 0,0 2.626

                  
Anoia 2001 48,1 33,5 12,1 3,4 1,6 1,4 27.606

                  
Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 5,6 1.063.896
 

(Percentatge)                  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

 

4. CONDICIONS CLIMÀTIQUES 

Masquefa s’inclou en les regions de clima sec subhumit, segon l’índex de Thornwaite. Amb una 

temperatura mitjana d’entre 14 i 15ºC, una precicipitació mitjana d’entre 600 i 650 mm i un 

dèficit hídric anual, segons Thornwaite, d’entre 200 i 300 mm a la major part del municipi i d’entre 

100 –200 mm a l’extrem nord del terme2. 

 

 

5. GEOLOGIA, RELLEU I LITOLOGIA 

La major part del municipi és argilós, amb enclavaments de graves a la zona nord del terme i 

conglomerats al centre i oest del terme3.  

 

                                                 
2 Veure plànol 2 de l’annex. 
3 Veure plànol 3 de l’annex. 
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Masquefa presenta un relleu ondulat, on els retalls al·luvials de les rieres donen lloc a torrents que 

flueixen cap al Llobregat. 

Referent a la litologia, trobem tres tipologies diferents de litologia dins del terme. 

 

LITOLOGIA 1. Argiles amb gresos i conglomerats. 

Litologia predominant: argiles 

Altres litologies presents: gresos i conglomerats 

Era: CENOZOIC 

Període: NEOGEN 

Època: MIOCÈ MITJÀ-SUPERIOR 

Edat: SERRAVAL·LIÀ-VALLESIÀ  

Descripció: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de 

conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada.  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

LITOLOGIA 2. Graves amb sorres i llims. 

Litologia predominant: graves 

Altres litologies presents: sorres i llims 

Era: CENOZOIC 

Període: QUATERNARI 

Època: PLISTOCÈ 

Edat:  

Descripció: Graves amb matriu sorrenca, sorres i llims. Constitueix el ventall al·luvial de Piera- 

Hostalets. Els sediments que formen aquest ventall procedeixen dels relleus paleozoics situats a 

l'oest de Capellades.  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

LITOLOGIA 3. Conglomerats. 

Litologia predominant: conglomerats 

Altres litologies presents:  

Era: CENOZOIC 

Període: NEOGEN 

Època: MIOCÈ MITJÀ-SUPERIOR 
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Edat: ARAGONIÀ-VALLESIÀ 

Descripció: Conglomerats de color gris amb matriu argilosa sense cimentar. Els còdols són 

predominantment calcaris, però també n'hi ha de pissarra. Lateralment passen a conglomerats 

amb matriu sorrenca (NMcg). 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

Al nord del terme també hi trobem una geozona i un geòtop inclòs. 

 
Espai d’interès geològic de Catalunya 

X,Y: 399898.9, 4596816.5 

Lon, Lat: 1° 48' 1.5104", 41° 30' 57.6179" (interior) 

Perímetre (projecció): 14643.2 m (14.6 km) 

Àrea (projecció): 7374242.4 m² (737.4 ha) 

Localitat: Successió miocena dels Hostalets de Pierola  

Tipus d'interès: Estratigrafia, Paleontologia, Geomorfologia 

Àmbit fisiogràfic: Catalànids 

Era geològica: Neogen i Quaternari 

Tipus de roca: Formacions sedimentàries d'especial rellevància 

Procés geològic: Geomorfologia rellevant 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

 

6. HIDROLOGIA 

Dins del terme municipal de Masquefa, hi trobem la riera de Masquefa que transcorre pel nord del 

municipi amb nombrosos afluents i una conca aigües amunt en el punt de sortida del municipi de 

23,16 Km2. Per la zona sud del terme hi transcorre el torrent de Fontsanta, que conjuntament amb 

els seus afluents recull les aigües, en el punt de sortida del municipi, d’una superfície de 7,25 

Km2. 

La riera de Masquefa desemboca finalment al riu Llobregat mentre que el torrent de Fontsanta 

desemboca al riu Anoia que finalment també cedeix les seves aigües al riu Llobregat4. 

 

 

                                                 
4 Veure plànol 4 de l’annex. 
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7. VEGETACIÓ 

Dins del terme no hi ha cap Espai d’Interès Natural (PEIN). Tampoc es troba afectat per la Xarxa 

Natura 2000 ni disposa de zones humides catalogades per la Generalitat de Catalunya.  

 

Referent als Hàbitats d’Interès Comunitari, en trobem de tres tipologies5. La Directiva hàbitats 

defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves 

característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com 

seminaturals.  A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, 

d'entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:   

1. Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.   

2. Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una 

àrea reduïda per pròpia naturalesa.   

3. Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es 

troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la 

mediterrània. 

La Directiva també defineix els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els hàbitats naturals d'interès 

comunitari, com aquells amenaçats de desaparició presents en el territori de la UE, la conservació 

dels quals suposa una especial responsabilitat per a aquesta a causa de la importància de la 

proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa en el seu territori.   

És molt important especificar que els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són 

hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. 

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Dades identificatives de l'hàbitat  

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6220 

Nom: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Prioritat: Prioritari 

 

Dades de l'hàbitat  

Estat de conservació: mitjà 

                                                 
5 Veure plànol 5 de l’annex. 
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Dades de l'hàbitat en tot el territori català  

Índex de superfície: c, ( ocupa força superfície , més de 7000 ha) 

Estat de conservació promig: mitjà 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

Dades identificatives de l'hàbitat  

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 92A0 

Nom: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

Prioritat:  No prioritari 

 

Dades de l'hàbitat  

Estat de conservació: mitjà 

 

Dades de l'hàbitat en tot el territori català  

Índex de superfície: r, (ocupa poca superfície, de 700 a 7000 ha) 

Estat de conservació promig: mitjà 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 
 
Alzinars i carrascars  

Dades identificatives de l'hàbitat  

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 9340 

Nom: : Alzinars i carrascars 

Prioritat:  No prioritari 

 

Dades de l'hàbitat  

Estat de conservació: mitjà 

 

Dades de l'hàbitat en tot el territori català  

Índex de superfície: c, ( ocupa força superfície , més de 7000 ha) 

Estat de conservació promig: mitjà 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
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AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

1. Ubicació i usos del sòl 

L’àmbit del sector Connexió Beguda Alta – Can Parellada s’ubica sobre la litologia d’argiles amb 

gresos i conglomerats definits a l’apartat de geologia. 

  

Segons el mapa de perill bàsic de risc d’incendi del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya, el sector presenta un risc baix d’incendi forestal. 

 

Dins del sector, a la part nord, transcorre la via del tren dels Ferrocarrils Catalans. I limitant amb el 

sud del sector, transcorre la carretera B-224a. Per a travessar la via del tren existeix un pas elevat 

que connecta els dos costats de la via.  

 

Els usos actuals d’aquest sector són majoritàriament el conreu de la vinya amb alguna olivera i 

arbre fruiter intercalats entre les vinyes. A la zona sud-est del sector s’afecta una plantació d’arbres 

fruiters i una part d’una pineda de pi blanc (Pinus halepensis), al sotabosc de la qual s’hi troben 

deixalles de diferent tipologia1. 

 

La qualificació urbanística vigent correspon majoritàriament a la clau 19b, sòl no urbanitzable 

d’interès agrícola i un percentatge molt menor, clau 19a,  sòl no urbanitzable d’interès ecològic. 

 

Dins del sector només hi trobem una construcció i diverses línies elèctriques.  

 

 

                                                 
1 Veure plànol 6 de l’annex. 
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2. Modificació proposada 

L’àmbit del sector presenta una superfície total de 55.079 m2 amb la següent distribució. 

 

Sup. ( m2)  SÒL URBÀ SÒL NO 

URBANITZABLE 

Qualificació  1C 2  4a  4c  5c  Habitatge 

plurifamiliar 

aïllat 

19a  19b 

Vigent 55.079  1.526     243 53.310 

Proposta 55.079 11.758 1.526 18.300 6.571 10.346 6.578   

  21,35 % 2,77 % 33,23 % 11,93 % 18,78 % 11,94 %   

 

1c  viari 

2 Ferrocarril 

4a Parc públic agrícola 

4c Espais lliures locals 

5c equipament educatiu 

19a SNU d’Interès ecològic 

19b SNU de protecció agrícola 

 

 

La modificació doncs, preveu la conversió de sòl no urbanitzable a sòl urbà d’un total de 243 m2 de 

sòl no urbanitzable d’interès ecològic i de 53.310 m2 de sòl no urbanitzable qualificat com a sòl de 

protecció agrícola.  
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3. Motius de la selecció de les alternatives. 

Les alternatives per a l’establiment d’una nova zona de creixement venen definides i limitades per 

les necessitats del municipi d’un nou equipament educatiu. La prèvia selecció de la ubicació per a 

l’equipament en qüestió comporta que no es disposi d’alternatives per al seu emplaçament. Tot i 

així, caldrà valorar els impactes (positius i negatius) de l’alternativa seleccionada.  

 

Com el mateix títol del projecte enuncia, es tracta d’una connexió de dues àrees prèviament 

urbanitzades, el barri de Can Parellada i la Beguda Alta. L’establiment de sòl urbà preferiblement 

relligant zones d’urbanització prèvia fomenta el concepte de ciutat compacta, essent preferible 

aquesta ubicació a qualsevol altra d’aïllada i desconnexa del nucli urbà. D’altra banda, la 

implantació i desenvolupament d’aquest nou ús s’ubica en un espai on les necessitats de consum 

d’energia es minimitzen per la seva proximitat, d’una banda a la carretera i de l’altra a les zones 

prèviament urbanitzades. D’altra banda, l’establiment de 18.300 m2 destinats a parc públic 

agrícola permetrà potenciar les zones de trobada i de cohesió social del municipi.  

Cal tenir en compte que afavorir la cohesió social i fomentar models d’ocupació del sòl que evitin la 

dispersió en el territori són dos dels criteris que defineixen el concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible en la legislació urbanística actual.  

 

Tot i així, evitar els creixements en baixa densitat, tenint en compte que el sòl és un recurs limitat, 

és un altre dels criteris que es deriven del concepte de ciutat compacta. En el projecte que 

s’avalua, la densitat d’habitatges, degut a l’elevat percentatge de sòl per a cessions, és baixa i per 

tant, contrària a un model d’ocupació del territori concentrat. Seria doncs altament recomanable 

augmentar la densitat d’habitatges d’aquest sector per aconseguir un ús més sostenible del sòl 

com a recurs limitat que és. 

 

L’ús actual d’aquest sector és bàsicament agrícola, classificat com a sòl no urbanitzable de 

protecció agrícola majoritàriament i amb un petit percentatge de sòl no urbanitzable d’interès 

ecològic. Les directrius del desenvolupament urbanístic sostenible estableixen la necessitat de 

preservar els recursos naturals, els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, 

conjuminant-ho amb les necessitats de creixement. Si tenim en compte les necessitat de 

creixement del municipi de Masquefa i molt especialment la necessitat de sòl urbà per a la 

construcció d’un nou equipament educatiu enfront la necessitat de preservar les àrees agrícoles i 

d’interès ecològic i paisatgístic, potenciar l’evolució cap a l’estabilitat de les àrees no urbanitzades 
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que han sigut més humanitzades és una de les alternatives que millor permet conjuminar les 

necessitats de creixement amb la preservació de les zones agrícoles d’interès ecològic i 

paisatgístic. 
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4. Valoració dels probables efectes significatius en el medi ambient 

Tenint en compte les necessitats de sòl urbà del municipi que permetrà la construcció d’un 

equipament educatiu i mentre no s’aprovi el nou planejament, actualment en fase de redacció, els 

impactes (positius i negatius) que es deriven d’aquesta modificació puntual del planejament vigent 

es valoren a continuació. 

 

Caldrà minimitzar, en la mesura del possible, el grau d’intervenció en els processos naturals 

(sediments, erosió, moviment d’espècies animals, etc.) i molt especialment minimitzar l’efecte 

barrera al moviment d’animals. L’actual presència de la carretera i de la via del tren exerceixen un 

efecte barrera important que es veurà agreujat per la urbanització del sector. Per tal de minimitzar 

aquest impacte, seria recomanable inserir corredors verds amb continuïtat amb els espais 

periurbans més propers. 

 

La permeabilitat del sòl és també un dels factors ambientals amb un impacte ambiental major. La 

impermeabilització de la major part del sector conseqüència de l’asfaltat conjuntament amb la 

pèrdua de la coberta vegetal comportaran una menor infiltració de l’aigua de pluja i una major 

escorrentia superficial que enlloc de filtrar-se al sòl es concentrarà a la xarxa de clavegueram. La 

possible reutilització d’aquestes aigües de pluja és una opció altament sostenible i que es 

contempla en l’apartat següent de mesures correctores. 

 

La generació de contaminació sonora, atmosfèrica i lumínica són altres dels impactes derivats de 

qualsevol urbanització. Els efectes però poden minimitzar-se, les mesures correctores per a la seva 

minimització s’especifiquen en l’apartat següent. 

 

Des del punt de vista paisatgístic, l’impacte és important ja que les característiques del paisatge 

(formes, textures, colors, etc.) canviaran amb la nova urbanització d’aquest sector. Per tal de 

mantenir un paisatge urbà uniforme caldrà evitar estructures agressives.  

 

La biodiversitat es veurà també afectada, sobretot tenint en compte que es modificaran la majoria 

de nínxols ecològics actualment presents per convertir-se en un hàbitat urbà on les espècies 

animals i vegetals que hi habitaran diferiran en gran mesura de les actuals.  
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Cal també tenir en compte els nous riscos ambientals que es generaran, riscs geològics, d’incendi 

forestal i urbà que caldrà gestionar adequadament.  

 

 

Una vegada enumerats els principals impactes positius i negatius derivats de la urbanització de la 

connexió Beguda Alta – Can Parellada, i per tal de minimitzar els impactes ambientals derivats de 

qualsevol tipus d’ocupació urbanística del territori, caldrà tenir en compte un seguit de mesures 

correctores que s’enumeren i s’especifiquen en l’apartat següent. 
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MESURES CORRECTORES   
 

A part de les mesures correctores que s’estableixen en el present informe, caldrà també incorporar 

les mesures establertes en el Real Decreto 31/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi 

Tècnic de l’Edificació i en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, tot i que la majoria ja es contemplen en aquest 

informe. 

 

1. VECTOR AIGUA 

Amb la urbanització d’aquest sector, es generaran aigües residuals urbanes que caldrà canalitzar i 

tractar adequadament.  

 

La gestió de les aigües residuals urbanes engloba des de la recol·lecció al tractament i control de 

les aigües residuals i pluvials, mitjançant una xarxa de clavegueram, una o vàries estacions 

depuradores i la resta d’instal·lacions secundàries. 

 

Existeixen diferents sistemes de xarxa de clavegueram, ja siguin unitaris o bé mixtes o dobles. Els 

primers recullen conjuntament les aigües residuals domèstiques i les aigües pluvials, en aquests 

casos, cal un coneixement detallat i extensiu de les condicions climatològiques per tal de dissenyar 

sistemes capaços d’absorbir els augments de cabal en períodes de pluges intenses. En els 

sistemes de doble xarxa de clavegueram, una per a les aigües procedents de la pluja i l’altra per a 

les aigües negres residuals domèstiques, representen avantatges importants en un context integral 

del sanejament urbà ja que permeten reduir impactes negatius i minimitzen el volum total d’aigües 

tractades. Tot i això, cal tenir en compte que les aigües pluvials, sobretot en els primers moments 

de pluja, poden ser tant o més contaminants que les aigües residuals.  

 

En el sector es preveu la construcció d’una xarxa separativa de clavegueram, la d’aigües pluvials i 

la d’aigües sanitàries.  

 

D’altra banda, i seguint els criteris i objectius de la “Nova Cultura de l’Aigua” de minimitzar el 

consum i optimitzar-ne l’ús, la utilització d’aigües pluvials i/o subterrànies per al reg de parcs i 

jardins és una opció no només molt viable en sectors de nova urbanització sinó altament 

recomanable des del punt de vista ambiental. Així doncs, la construcció de dipòsits soterrats per a 
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l’acumulació d’aigües pluvials per al reg dels espais verd és especialment recomanable, sobretot 

tenint en compte que més del 33% de la superfície del sector serà parc públic. 

 

Referent als habitatge i per tal de minimitzar el consum d’aigua del sector, les aixetes de lavabos, 

bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa i cisternes de vàter, estaran dissenyades per 

economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme economitzador. I en edificis de pública 

concurrència, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de mecanismes 

temporitzadors o bé detectors de presència per al seu funcionament. 

 

Recomanacions 

− Instal·lar un sistema de doble xarxa de clavegueram. 

− Utilitzar aigües pluvials i/o subterrànies per al reg dels espais verds. 

− En els habitatges, instal·lar mecanismes d’estalvi d’aigua a les aixetes de lavabos, bidets i 

aigüeres, així com als equips de dutxa i cisternes de vàter. 

− En els habitatges, utilitzar rentavaixelles, rentadores i en general, electrodomèstics de baix 

consum d’aigua.  

− En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran 

obligatòriament de mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu 

funcionament. 
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2. VECTOR MATERIALS I RESIDUS 

 

2.1. Mobiliari urbà sostenible 

El desenvolupament d’aquest pla preveu la instal·lació de mobiliari urbà com fanals, bancs, 

papereres, pavimentacions, tanques, etc. Existeixen en el mercat productes disponibles que 

compleixen un seguit de requisits ambientals i ecològics.  

 

Recomanacions  

 Compra preferent de mobiliari urbà (bancs, fanals, fonts, papereres urbanes, pilones, tanques, 

paviments amortidors d’impactes, senyalitzacions informatives, etc.) amb un contingut superior 

al 80% de material reciclat.  

 Quan es prevegi la utilització de fusta com a material de construcció, haurà de presentar una 

certificació que acrediti la seva procedència d’explotacions gestionades sosteniblement, 

preferentment el segell FSC (Forest Stewardship Council). 

 

 

2.2. Sistema de gestió i recollida dels residus sòlids urbans 

Per tal de poder portar a terme la recollida selectiva dels residus generats pels residents en aquest 

sector, cal preveure la ubicació de contenidors a la via pública. Els contenidors seran soterrats, 

minimitzant així l’ocupació de la via pública.  

 

En aquest sector, amb una superfície total de 55.079 m2, es preveu la ubicació de com a mínim 

una àrea d’aportació de residus que estarà formada per un contenidor de rebuig, un contenidor de 

vidre, un contenidor de paper i cartró i, en el moment en què l’Ajuntament instal·li la recollida 

selectiva de matèria orgànica, un contenidor per a aquest tipus de recollida selectiva. En funció 

dels resultats de l’estudi econòmic que s’està realitzant per a la implantació de la recollida de la 

matèria orgànica durant l’any 2007, el sistema de recollida de residus sòlids urbans pot variar i per 

tant, el sector en qüestió s’adaptaria a les condicions de recollida de la resta de la ciutat, ja sigui 

porta a porta o una simple redistribució dels contenidors actuals.   

 

Per a la ubicació dels contenidors es tindrà en compte que permetin un fàcil accés als camions de 

recollida a la vegada que es distribueixi en funció de la densitat d’habitatges i intentant evitar 

molèsties innecessàries als veïns.  
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Recomanacions  

− Instal·lar com a mínim una àrea d’aportació amb contenidors soterrats. 

− Preveure en els habitatges, un espai suficient que permeti la separació de les fraccions de 

recollida selectiva: envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i rebuig.   

− Preveure l’espai de reserva que requereix el Codi tècnic de l’edificació. 

 

Recomanacions per assegurar la usabilitat del contenidor 

— Qualsevol ciutadà l’ha de poder obrir independentment de les seves capacitats. 

— Qualsevol ciutadà hi ha de poder introduir la bossa de deixalles sense que li suposi un risc. 

— A l’exterior del contenidor hi ha d’haver informació clara i accessible per a qualsevol persona 

sobre el que podem llençar i el que no podem llençar, com també del funcionament del 

contenidor en cas de ser necessari. 

— Cal evitar que contingui elements que puguin ser perillosos per a la població (cantells vius, 

palanques d’obertura amb el peu massa llargues amb les quals un pugui topar quan s’hi 

acosta, etc.) 

— S’ha de fer servir un material adequat per a l’exterior i que sigui fàcil de rentar. 

— Han de ser totalment accessibles, perquè únicament així s’evitarà que s’hi deixin bosses de 

deixalles al costat, amb el risc que això pot representar per al veïnat. 

 

2.3. Moviment de terres 

Cal assegurar-ne un tractament adequat i un origen conegut de les terres. 

 

2.3.1. Terres vegetals 

El moviment de terres pot representar una important pèrdua de sòl. Per això es recomana la 

retirada i amuntegament de forma correcte de la capa edàfica en aquelles zones on es produeixi 

una mínima afectació ecològica i paisatgística. Amb aquest sòl retirat i un cop acabades les obres 

d’urbanització s’utilitzarà com a substrat en totes les zones enjardinades, o bé, si es creu necessari 

es pot utilitzar per a altres usos.  

 

Decapatge de terres vegetals 

Caldrà retirar selectivament els horitzons més superficials del sòl. Aquest procés s’ha de dur a 

terme després del replanteig i l’encitat de l’àrea d’afectació estricta de la traça, i un cop acabats 

els treballs de desbrossament de la vegetació. Aquesta retirada de terra vegetal es farà fins la 
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profunditat que determini cada tipologia de sòl, no podent-se establir patrons fixes, ja que oscil·la 

entre uns centímetres. Per determinar la profunditat caldrà realitzar les cates oportunes que 

serveixin de guia a la maquinària.  

 

El procés s’ha de dur a terme en qualsevol superfície que quedi afectada per l’obra, ja sigui 

directament –terraplens, desmunts, etc- o indirectament –abocadors de materials excedentaris, 

etc.  

 

Abassegamet temporal de terres vegetals 

Per a l’emplaçament temporal de les terres vegetals cal utilitzar, zones d’abassegament, espais 

oberts tot evitant afectar ecotons i cursos d’aigua. Aquestes zones hauran de ser el màxim de 

planes, tant per motius d’estabilitat com per evitar la desaparició de nutrients en forma de sals 

solubles arrossegades per les aigües d’infiltració. Caldrà assegurar-ne el drenatge per evitar 

acumulacions d’aigua que originen ambients reductors.  

 

Les terres vegetals s’apilaran en monticles d’altura no superior als 2 m, sent més recomanable 1,5 

m. D’aquesta manera es mantenen les condicions aeròbiques i s’evita la compactació del sòl. 

Durant el temps d’acopi, els sòls es sotmetran a un tractament de sembra que eviti la degradació 

de la seva estructura, permetent la subsistència de la microfauna i microflora originals. 

 

Millora de terres vegetals 

La terra vegetal procedent de les obres del propi sector o d’aportacions externes tindrà les 

característiques necessàries per obtenir una estructura física, química i biològica del substrat 

apropiada per a la introducció de vegetació. Aquestes característiques físiques, químiques i 

biològiques estan estretament interrelacionades.  

 

Les característiques físiques més importants són: la composició granulomètrica, la profunditat dels 

diferents estrats i el contingut en matèria orgànica. 

 

2.3.2. Reompliment i tal·lusos 

Caldrà assegurar que l’origen d’aquestes terres de reompliment no siguin ni runes ni estiguin 

contaminades ni d’origen incert. 
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Referent als tal·lusos que es projecten seria convenient que no superessin el pendent 3H:2V per 

tal de facilitar l’estesa de terra vegetal i la revegetació d’aquests marges. 

 

Recomanacions 

 Retira i amuntegar de forma correcte la capa edàfica vegetal. 

 Utilitzar el sòl retirat com a substrat en totes les zones enjardinades. 

 Assegurar la procedència i la gestió de les terres de reompliment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Recull d’accions per minimitzar l’impacte de les infraestructures viàries sobre el 
territori. Documents dels Quaderns de medi ambient. Núm. 5. Setembre de 2000. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. 
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2.4. Residus de la construcció 

Segons l’article 7.2. del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, caldrà incorporar al projecte executiu un pla de gestió 

de residus de la construcció, d'acord amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. També estableix que s'hauran de quantificar els residus que es generaran 

per tipologies i fases de l'obra o de l'enderroc, tot definint les operacions de destriament o recollida 

selectiva que es preveu realitzar a l'obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els 

gestors de residus autoritzats que s'utilitzaran, preferentment per la via de la seva valorització. 

 

Recomanacions 

− Correcta gestió dels residus de la construcció. 

− Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus (residus de la construcció, 

pneumàtics, residus d'escumes, etc.) per subbases, paviments, panells aïllants i d'altres usos. 
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3. VECTOR ENERGIA 

 

3.1. Contaminació lumínica 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn, estableix en el seu article 7.1. que "les instal·lacions i els aparells d’enllumenament 

s’han de dissenyar i instal·lar de manera que es previngui la contaminació lumínica i s’afavoreixi 

l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de l’energia, i han de comptar amb els components 

necessaris per a aquest fi."  

 

El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn, regula les característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació exterior, com làmpades, 

pàmpols, flux lluminós a l’hemisferi superior, il·luminació residual o sobrera, regulació horària, 

manteniment, etc. Caldrà adaptar les condicions de l’enllumenat públic a la zona de protecció a la 

contaminació lluminosa a la qual pertanyin segons el plànol de zonificació del municipi segons la 

seva protecció a la contaminació lluminosa. 

 

Recomanacions 

— En els enllumenats exteriors s’utilitzarà preferentment làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 

(VSAP) i/o de baixa pressió (VSBP). 

— Instal·lar detectors de presència en l’enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, sempre que al 

sistema d'enllumenat emprat no li afecti l'encesa i apagada sovintejada.  

 

Recomanacions bàsiques per evitar la contaminació lumínica 

— Utilitzar bombetes d'elevada eficiència energètica que generin llum de longituds d'ona que 

proporcionin una bona visibilitat amb el mínim consum. Determinades bombetes, com les de 

mercuri, consumeixen una part de l'energia per produir llum ultraviolada, invisible per l'ull humà 

i que per tant, no s'aprofita.  

— No instal·lar llums de bola sense pantalla totalment opaca i reflectora ja que desaprofiten més 

del 50% de l'electricitat que consumeixen. 

 



INFORME AMBIENTAL 
Modificació puntual del PGOU “Connexió Beguda Alta – Can Parellada” - Masquefa 

BAUMA Ciutat i Territori 
bauma@bauma-cit.com 28

 
Font: Guidance notes for the reduction of light pollution. The Institution of Lighting Engineers. 
United Kingdom. 2000. 

 
— Enviar la llum cap a on la necessitem. El Flux Hemisfèric Superior (FHS) és el percentatge de 

llum emesa per un focus de llum que s’envia per sobre del pla horitzontal. 

— Situar les lluminàries (ben apantallades) a alçades inferiors a les finestres dels primers pisos 

d'habitatges per evitar la intrusió lumínica de llum procedent del carrer que entra per la finestra 

i envaeix l'interior de l'habitatge. 

— Il·luminar de dalt a baix. Si no és possible, cal orientar els focus evitant que enviï llum per 

sobre de l’objecte o edifici a il·luminar. 

 

 
Font: Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. Gestió energètica de l'enllumenat públic. 

Institut Català d'Energia. Març 1999. 

 

— Cal evitar enlluernar als conductors i als vianants orientant els focus per sota l'horitzontal 

i apantallant-los. L'enlluernament es defineix com l'emissió de fluxos lluminosos que dificulten 

o impossibiliten la visió. La il·luminació és un aspecte directament relacionat amb la seguretat, 

però un excés de llum o una mala orientació de les lluminàries, projectant-la directament cap a 

l'ull humà, crea enlluernament i disminueix la seguretat. 
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Font: Guidance notes for the reduction of light pollution. The Institution of Lighting Engineers. United 

Kingdom. 2000. 

 

— En el cas que es consideri necessari fer servir focus o projectors, cal que siguin amb òptiques 

asimètriques, que permetin que el vidre frontal quedi sobre la superfície il·luminada o gairebé 

paral·lel a ella. Són un 25% més eficients que els projectors convencionals.  

 

 
Font: Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. Gestió energètica de l'enllumenat públic. 

Institut Català d'Energia. Març 1999. 

 

— L’angle de raig principal de qualsevol llum no pot superar els 70º a partir de la vertical ja que 

sinó dispersa lateralment la llum. Si el punt d’instal·lació és més alt, l’angle pot ser inferior als 

70º. 

 
Font: Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. Gestió energètica de l'enllumenat públic. 

Institut Català d'Energia. Març 1999. 
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— En els programes de revisions periòdiques i manteniment preventiu, s'haurien d’incloure aquells 

aspectes com la neteja periòdica de grups òptics, el control de l’enfocament, la verificació de 

la regulació i el funcionament dels accessoris. 

 

 

 
Font: Esquema de recomanacions proporcionat per la "Oficina Técnica del Instituto de Astrofísica de Canarias". 
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3.2. Estalvi energètic 

 

3.2.1. Energies renovables 

La instal·lació de captadors solars tèrmics per a la generació d’aigua calenta sanitària o bé de 

plaques fotovoltaiques per a la generació d’electricitat són una opció energèticament eficient i 

ambientalment més sostenible que les fonts d’energia tradicionals.  

 

Tot i que el municipi de Masquefa no disposa d’ordenança solar per a la instal·lació de captadors 

solars tèrmics, és interessant preveure la seva instal·lació, sobretot tenint en compte el Decret 

d’ecoeficiència i el Codi Tècnic de l’Edificació. Caldrà doncs instal·lar sistemes de producció d’aigua 

calenta sanitària que utilitzin per al seu funcionament energia solar tèrmica, aquells edificis amb 

una demanda d’aigua calenta sanitària igual o superior als 50 litres / dia a una temperatura de 

referència de 60ºC. 

 

Tenint en compte la latitud de Masquefa, la radiació que arribaria als captadors solars s’indica en 

el gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Radiació solar a Masquefa

0.00E+00

5.00E+06

1.00E+07

1.50E+07

2.00E+07

2.50E+07

G
 (

1
7

)

F 
(1

6
)

M
 (

1
6

)

A 
(1

5
)

M
 (

1
5

)

J 
(1

1
)

J 
(1

7
)

A 
(1

6
)

S
 (

1
5

)

O
 (

1
5

)

N
 (

1
4

)

D
 (

1
0

)

dies de l'any

J 
/ 

m
2

Ht Ht a 30º Ht a 40º Ht a 50º



INFORME AMBIENTAL 
Modificació puntual del PGOU “Connexió Beguda Alta – Can Parellada” - Masquefa 

BAUMA Ciutat i Territori 
bauma@bauma-cit.com 32

En la gràfica es pot observar la radiació que arribarà a les plaques en diferents inclinacions dels 

captadors. Per optimitzar la instal·lació ens interessa maximitzar l’àrea que queda sota de les 

corbes al mateix temps que evitar puntes excessives a l’estiu. Amb una inclinació de 40º 

s'aconsegueixen uns bons resultats. Així doncs i per tal de preveure una correcta integració 

arquitectònica de les plaques a la coberta, és important tenir en compte aquesta valor en el 

disseny de l’edifici. 

 

Recomanacions 

− Instal·lar i integrar arquitectònicament col·lectors solars tèrmics per a la producció d’aigua 

calenta sanitària. 

 

 

3.2.2. Criteris d’aprofitament bioclimàtic 

L’objectiu de l’arquitectura bioclimàtica és dissenyar edificis i construccions que optimitzin la seva 

relació energètica amb l’entorn. Es tracta de reduir la demanda energètica de l’edifici a través de 

dissenys i solucions constructives que captin o refusin l’energia solar en funció de l’època de l’any. 

 

Tenint en compte que les necessitats energètiques d’un edifici venen determinades en gran 

mesura per aspectes com la temperatura exterior, la radiació solar, el vent, la humitat, la situació 

topogràfica i la orientació conjuntament amb els diferents elements del seu entorn. Cal emfatitzar 

en aspectes com l’orientació, la definició de volums, les obertures de l’edifici, els materials 

utilitzats i elements de disseny específics adequats. 

 

Els edificis dissenyats en aquest sector preveuen de 

forma majoritària la construcció d’habitatges plurifamiliars  

aïllats amb una menor superfície exposada a l’exterior 

que els unifamiliars i per tant, amb una despesa 

energètica en climatització i manteniment també menor. 

 

Els habitatges s’han orientat per tal d’afavorir la captació 

solar de forma que la façana longitudinal s’orienta a sud 

amb l’objectiu de maximitzar la captació solar.  

 

Font: Equipamentos y servicios municipales. 
Núm. 114. 2004. 
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Recomanacions 

− Orientar sud ± 20º per aconseguir una màxima radiació solar. 

− La forma més recomanable, en clima mediterrani, és la rectangular en planta: 

− Les façanes nord i sud seran les de major superfície. Afavorir la façana sud amb la màxima 

captació solar. 

− Reduir al màxim les façanes amb orientacions est i oest per evitar l’excés de radiació a 

l’estiu i el sol de tarda. 

− Disposar d'un element o d'un tractament protector situat a l'exterior o entre dos vidres, en les 

obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (± 90°), de manera que el 

factor solar S de la part envidrada de l'obertura sigui igual o inferior al 35%. 

− Integrar arquitectònicament els col·lectors solars tèrmics. 

− Que les diferents entitats privatives de l'edifici disposin d'una ventilació creuada natural. 

− Construcció de façana ventilada en l'orientació sud-oest (± 90º). 

− Construcció de coberta ventilada. 

− Construcció de coberta enjardinada. 

− En edificis d'habitatges, en què el 80% d'aquests rebin en l'obertura de la sala 1 hora 

d'assolejament directe entre les 10 i les 12 hores solars en el solstici d'hivern. 

− Minimitzar el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals 

exteriors (parts massises i obertures). 

− Utilitzar productes en la construcció de l'edifici que disposin d'un distintiu de garantia de 

qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, 

marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la 

norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 
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4. VECTOR ATMOSFÈRIC 

 

4.1. Condicions acústiques 

El municipi de Masquefa disposa d’ordenança de soroll i mapa de capacitat acústica. Caldrà doncs 

adaptar i aplicar les mesures prevista en l’ordenança.  

 

Per tal de minimitzar la contaminació acústica és aconsellable limitar la velocitat i el nombre i 

característiques dels vehicles que poden circular pels carrers del sector. Una altra possible mesura 

és la utilització d’una capa de trànsit d’aglomerat porós. Aquesta mesura redueix les emissions de 

soroll fins a 3-4 dB. 

 

Per tal de minimitzar la incidència de la circulació de trens a l’equipament educatiu és aconsellable 

la construcció d’una pantalla acústica per tal d’interferir en la propagació del soroll.  

 

Recomanacions 

− Limitar la velocitat de circulació dels vehicles. 

− Utilitzar una capa de trànsit d’aglomerat porós d’uns 6/8 cm. 

− Apantallament acústic de la via del tren. 

− Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, les que delimiten l'interior dels 

habitatges amb espais comunitaris i els elements horitzontals de separació entre propietats o 

usuaris diferents, tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim a so 

aeri R de 48 dBA.  

− En els edificis d'habitatges, quan les obertures dels tancaments exteriors, ja siguin 

sobreexposats o exposats segons NRE-AT/87, i sense perjudici del que dictamina l'annex 9 de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, disposin de solucions de finestra, doble finestra o balconeres 

en les que el conjunt (marcs + envidraments) tinguin un aïllament mínim a so aeri R de 28 

dBA. 

− En els edificis d'habitatges, quan els elements horitzontals de separació de propietats o usuaris 

diferents, així com també les cobertes transitables, disposin de solucions constructives en les 

que el nivell d'impacte normalitzat Ln en l'espai subjacent no sigui superior a 74 dBA. 
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5. VERD URBÀ 

En aquest sector es preveuen 18.300 m2 de parc públic agrícola que representen el 33,22 % del 

sector. Aquest verd urbà es concentra a la zona nord del sector però també caldrà tenir en compte 

els arbres de les voreres per tal de dissenyar-lo seguint criteris de sostenibilitat. 

 

Tenint en compte l’efecte barrera que s’agreujarà amb la urbanització del sector, seria 

recomanable inserir corredors verds amb continuïtat amb els espais periurbans més propers. 

 

Per al disseny dels espais verds i seguint els criteris de la xerojardineria, es prioritzarà la flora 

autòctona prioritzant aquelles que no suposin problemes de creixement no desitjats, ja sigui pel alt 

grau de desenvolupament de les capçades i de la part radicular que poden arribar a malmetre 

elements urbans com per un creixement raquític i poc natural per falta de condicions adequades, 

climàtiques, latitudinals, de sòl o de règims pluvials. Cal ser curós doncs en el moment de 

planificar els espais disposats per als arbres, els arbusts i fins i tot per a les zones previstes amb 

coberta herbàcia, escollint espècies que exigeixin un manteniment raonable, per tal que compleixin 

les funcions lúdiques, educatives i socials pròpies dels vegetals, i que amb el pas dels anys, no 

esdevinguin un problema només solucionable amb la substitució d’aquests elements. 

 

D’altra banda, i tenint en compte l’existència d’oliveres al sector, és altament recomanable 

mantenir aquestes oliveres com a elements de l’arbrat viari.  

 

Els criteris per escollir tant el disseny dels espais verds com les espècies que els conformen, han 

de tenir en compte els punts anteriorment descrits que podríem resumir en: 

— Utilització d’espècies autòctones ja adaptades a les condicions climàtiques naturals de la zona 

i raonables amb les disponibilitats d’espai. 

— Creació de zones verdes coherents amb l’entorn de la zona urbana, que no suposin en el futur 

una despesa extraordinàriament gran en el seu manteniment ni s’allunyin de la funció real que 

han de desenvolupar. 

 

Per a escollir els elements que han d’integrar el conjunt cal cercar el mínim manteniment i consum 

hídric i amb requeriments s’ajustin als naturals de la zona. 

 



INFORME AMBIENTAL 
Modificació puntual del PGOU “Connexió Beguda Alta – Can Parellada” - Masquefa 

BAUMA Ciutat i Territori 
bauma@bauma-cit.com 36

Tenint en compte la previsió d’ubicació a la zona d’un parc, cal descartar espècies potencialment 

tòxiques pel que fa a fulla o fruit, així com aquelles que presentin algun tipus d’element agressiu 

per als usuaris (punxes, fruits de petita mida, secrecions, etc). 

 

Es proposa com a solució la utilització de vegetals amb port arbustiu o d’arbre. Enlloc de gespa, les 

masses arbustives, les plantes tapissants, graves, àrids, escorça de pi, etc. són solucions 

sostenibles per a cobrir el terra estalviant aigua i despeses de manteniment.   

 

− Plantes entapissants 

Es tracta d’espècies que creixen horitzontalment cobrint el sòl com si es tractés d’una astora o 

bé poden ser també plantes de poca alçada (veure llistat).  

− Masses arbustives 

Plantant arbusts més o menys propers es poden cobrir grans superfícies de jardí. Els més 

recomanables són els de poca alçada tipus tapissant (veure llistat). 

− Escorça de pi 

Cobrir el sòl amb escorça de pi és estèticament decoratiu i conserva la humitat del sòl alhora 

que disminueix la proliferació d’espècies no desitjables. D’altra banda, al anar-se 

descomponent de forma gradual són també un aport de matèria orgànica al sòl. 

Cal tenir però en compte que es tracta d’un tipus de material relativament costós i dificulta la 

neteja de fulles, restes de flors, etc.  

− És recomanable que s’hi s’opta per aquest opció, s’estengui l’escorça sobre capes de geotextil 

per evitar espècies indesitjables.   

− Graves i àrids decoratius 

Existeixen diferents tipus de graves i àrids per a cobrir el sòl. També es pot utilitzar roques 

volcàniques fragmentades.  

És recomanable que s’hi s’opta per aquest opció, s’estengui l’escorça sobre capes de geotextil 

per evitar espècies indesitjables.   

 

Com a coberta del sòl es recomana l’ús de sauló amb geomalla per evitar la proliferació de males 

herbes. 
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Espècies autòctones recomanades per l’IRTA 
 

Aromàtiques i medicinals Arbustives polivalents i molt 
fortes 

Enfiladisses 

Thymus Pistacia lentiscus Clematis flamula 
Rosmarinus Rhamnus alaternus Clematis vitalba 
Salvia Cistus sp. Lonicera implexa 
Lavandula Buxus balearica Lonicera etrusca 
Santolina Myrtus communis Rosa sempervirens 
Myrtus   
Origanum Per a roquissars  
 Asteriscus maritimus  
Entapissants  Helichrysum stoechas  
Halimione portulacoides Salvia lavandufolia  
Asteriscus maritimus Santolina chamaecyparissus  
Frankenia laevis Thymus serpullum  
Lotus creticus Santolina rosmarinifolia  
Hedera helix   
Rosmarinus officinalis   
 

 

Zones d’escossells a la vorera: 

Per millorar el seu creixement i per tant incrementar la supervivència de les unitats plantades, es 

creu convenient la col·locació de tubs d’aireig del tipus corrugat, millorant així l’aireig de les arrels i 

evitant podriments per excés d’humitat i anòxia de les mateixes. 

 

Mesures d’aplicació directa  

— Fomentar la biodiversitat. 

— Inserir corredors verds amb continuïtat amb els espais periurbans més propers. 

— Mantenir les oliveres i altres espècies existents com a elements de l’arbrat viari de la futura 

zona residencial. 

— Maximitzar la utilització d’espècies autòctones ja adaptades a les condicions climàtiques 

naturals de la zona o espècies exòtiques o al·lòctones de fàcil adaptació amb l’entorn, 

minimitzant el reg i el desenvolupament de malalties i el perill d’introduccions al medi natural 

no desitjades. 

— Creació de zones verdes coherents amb l’entorn de la zona urbana, que no suposin en el futur 

una despesa extraordinàriament gran en el seu manteniment ni s’allunyin de la funció real que 

han de desenvolupar. 
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INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. CONNEXIÓ BEGUDA ALTA 

– CAN PARELLADA AL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA  
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PLA DE SEGUIMENT 

 

Amb l’objectiu d’assegurar el compliment dels diferents criteris ambientals d’aquest informe 

ambiental i fer un seguiment de l’aplicació de les mesures correctores descrites en l’apartat 

anterior, es descriuen les següents actuacions: 

 

VECTOR AIGUA 

 

Codi acció A1 

Acció Assegurar la correcta gestió de les aigües residuals 

urbanes amb la connexió de totes les llars a la xarxa de 

clavegueram. 

Objectiu Evitar la contaminació innecessària de les aigües i del sòl. 

Durada Acció continuada. 

 

Codi acció A2 

Acció Instal·lar un sistema de doble xarxa de clavegueram. 

Objectiu Reduir impactes negatius i minimitzar el volum total 

d’aigües tractades. 

Durada Acció puntual.  

 

Codi acció A3 

Acció Construcció de dipòsits soterrats per a l’acumulació 

d’aigües pluvials i/o subterrànies. 

Objectiu Disminuir el consum d’aigua de xarxa per a reg de parcs i 

jardins i neteja viària. 

Durada Acció continuada.  
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Codi acció A4 

Acció En els habitatges, instal·lar mecanismes d’estalvi d’aigua 

a les aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de 

dutxa i cisternes de vàter. 

Objectiu Minimitzar el consum d’aigua domèstic. 

Durada Acció puntual.  

 

Codi acció A5 

Acció En els habitatges, utilitzar rentadores i en general, 

electrodomèstics de baix consum d’aigua. 

Objectiu Minimitzar el consum d’aigua domèstic. 

Durada Acció continuada.  

 

Codi acció A6 

Acció En els edificis d’ús docent, sanitari o esportiu, instal·lar 

mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència 

a les aixetes de lavabos i dutxes. 

Objectiu Minimitzar el consum d’aigua domèstic. 

Durada Acció continuada.  

 

 

VECTOR MATERIALS I RESIDUS 

 

Codi acció A7 

Acció Compra preferent de mobiliari urbà amb un contingut 

superior al 80% de material reciclat.  

Objectiu Minimitzar el consum de materials i d’energia. 

Durada Acció puntual.  
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Codi acció A8 

Acció En el cas que es compri materials de fusta, haurà de 

presentar una certificació que acrediti la seva 

procedència d’explotacions gestionades sosteniblement, 

preferentment segell FSC (Forest Stewardship Coundil). 

Objectiu Evitar la compra de fusta de tal·les il·legals i 

ambientalment i socialment insostenibles. 

Durada Acció puntual.  

 

Codi acció A9 

Acció Assegurar una correcta gestió dels residus sòlids urbans 

municipals. 

Objectiu Minimitzar l’impacte sobre l’entorn de la generació de 

residus. 

Durada Acció continuada. 

 

Codi acció A10 

Acció Instal·lar una àrea d’aportació amb contenidors soterrats 

per a les diferents fraccions de residus sòlids urbans. 

Objectiu Minimitzar l’impacte dels residus i maximitzar el reciclatge 

en origen. 

Durada Acció continuada. 

 

Codi acció A11 

Acció Preveure en els habitatges, un espai suficient que 

permeti la separació de les fraccions de recollida 

selectiva: envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper 

i cartró i rebuig. 

Objectiu Minimitzar l’impacte dels residus i maximitzar el reciclatge 

en origen. 

Durada Acció puntual. 
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Codi acció A12 

Acció Preveure l’espai de reserva que requereix el Codi Tècnic 

de l’Edificació. 

Objectiu Minimitzar l’impacte dels residus i maximitzar el reciclatge 

en origen. 

Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A13 

Acció Aprofitar els primers centímetres de capa edàfica, 

separades en el moviment de terres, per a les zones 

enjardinades. 

Objectiu Reduir el consum de recursos naturals i la generació de 

residus. 

Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A14 

Acció Assegurar la procedència i la correcta gestió de les terres 

de reompliment. 

Objectiu Evitar la contaminació del sòl. 

Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A15 

Acció Redactar un pla de gestió de residus de la construcció 

d’acord amb la normativa vigent. El pla haurà de 

quantificar els residus que es generaran per tipologia i 

fases de l’obra o de l’enderroc, tot definint les operacions 

de destriament o recollida selectiva que es preveu 

realitzar a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o 

identificant els gestors de residus autoritzats que 

s’utilitzaran, preferentment per la via de la seva 

valorització. 

Objectiu Reduir la generació de residus i minimitzar-ne l’impacte. 
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Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A16 

Acció Utilitzar productes obtinguts del reciclatge de residus per 

a les subbases, paviments, panells aïllants i altres. 

Objectiu Reduir el consum de recursos naturals i la generació de 

residus. 

Durada Acció puntual. 

 

 

VECTOR ENERGIA 

 

Codi acció A17 

Acció Instal·lar enllumenats exteriors amb làmpades de vapor 

de sodi. 

Objectiu Disminuir el consum energètic. 

Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A18 

Acció Instal·lar detectors de presència en l’enllumenat 

comunitari o d’accés, sempre que al sistema 

d’enllumenat no li afecti l’encesa i apagada sovintejada. 

Objectiu Disminuir el consum energètic. 

Durada Acció puntual. 
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Codi acció A19 

Acció Establir un programa de revisions periòdiques i de 

manteniment de l’enllumenat públic que inclogui la neteja 

periòdica dels grups òptics, el control de l’enfocament, la 

verificació de la regulació i el funcionament dels 

accessoris. 

Objectiu Evitar la contaminació lumínica. 

Durada Revisió periòdica. 

 

Codi acció A20 

Acció Aplicar les recomanacions descrites en l’apartat de 

recomanacions bàsiques per evitar la contaminació 

lumínica.  

Objectiu Disminuir la contaminació lumínica i el consum energètic. 

Durada Actuació única. 

 

Codi acció A21 

Acció Instal·lar i integrar arquitectònicament els col·lectors 

solars tèrmics per a aigua calenta sanitària.  

Objectiu Disminuir el consum energètic i integració arquitectònica. 

Durada Acció puntual amb pla de manteniment per als 

col·lectors. 

 

Codi acció A22 

Acció Aplicar els paràmetres d’ecoeficiència relatius als 

materials i sistemes constructius establerts en l’article 6 

del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als 

edifcis.  

Objectiu Minimitzar el consum de recursos. 

Durada Acció puntual. 
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VECTOR ATMOSFÈRIC 

 

Codi acció A23 

Acció Adaptar i aplicar les mesures establertes en l’ordenança 

de soroll del municipi de Masquefa. 

Objectiu Minimitzar la generació de contaminació acústica. 

Durada Acció puntual i continuada. 

 

Codi acció A24 

Acció Apantallar acústicament la via del tren. 

Objectiu Minimitzar l’impacte de la contaminació acústica. 

Durada Acció puntual. 

 

Codi acció A25 

Acció Les parets separadores entre propietats o usuaris 

diferents, les que delimiten l'interior dels habitatges amb 

espais comunitaris i els elements horitzontals de 

separació entre propietats o usuaris diferents, tindran 

unes solucions constructives que comportin un aïllament 

mínim a so aeri R de 48 dBA. 

Objectiu Minimitzar les molèsties per contaminació acústica entre 

veïns. 

Durada Acció puntual. 
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VERD URBÀ 

 

Codi acció A26 

Acció Plantar espècies autòctones, de baix consum hídric i de 

baix manteniment. 

Objectiu Crear zones verdes coherents amb l’entorn i minimitzar la 

despesa en manteniment i consum d’aigua. 

Durada Acció puntual o periòdica. 

 

Codi acció A27 

Acció Replantar les oliveres i altres exemplars adults existents a 

la futura zona residencial o del parc urbà. 

Objectiu Minimitzar l’impacte sobre la vegetació existent i mantenir 

el caràcter propi de la zona. 

Durada Acció puntual i continuada. 

 

Codi acció A28 

Acció Inserir corredors verds. 

Objectiu Mantenir la continuïtat ecològica amb els espais 

periurbans més propers. 

Durada Acció puntual. 
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INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. CONNEXIÓ BEGUDA ALTA 

– CAN PARELLADA AL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA  

 
 

RESUM NO TÈCNIC 

 

RESUM NO TÈCNIC............................................................................................................. 47 
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RESUM NO TÈCNIC 
 

El present informe ambiental avalua la modificació puntual del PGOU del municipi de Masquefa per 

a la connexió Beguda Alta – Can Parellada. Tal i com estableix la legislació sectorial aplicable, el 

present informe ambiental s’ha desenvolupat segons la Directiva 2001/42/CE, del Parlament 

Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el 

medi ambient. També s’ha pres en consideració la legislació sectorial autonòmica que estableix 

que cal vetllar per assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells 

adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals 

i tecnològics en les determinacions i l’execució del planejament urbanístic.  

 

Així doncs, el present informe ambiental inclou no només l'anàlisi dels diferents aspectes i 

impactes que es puguin derivar del pla sinó que s'han incorporat criteris ambientals en tots en els 

diferents blocs del projecte urbanístic per tal de disminuir l’impacte ambiental global del projecte i 

afavorir una nova implantació urbanística més sostenible. 

 

El sector objecte de la modificació puntual del PGOU es troba actualment ocupat per conreus de 

vinya, principalment, amb alguna olivera i altres exemplars d’arbres fruiters disseminats pels 

55.079 m2 del sector. Dins de l’àmbit afectat també hi trobem una petita pineda de pi blanc amb 

un sotabosc ple de deixalles de tot tipus.  

Segons la normativa vigent, el sector és sòl no urbanitzable d’interès agrícola majoritàriament i en 

un percentatge molt inferior, sòl no urbanitzable d’interès ecològic. 

 

La modificació preveu la conversió d’aquest sòl no urbanitzable en sòl urbà. Les alternatives 

d’ubicació d’aquest sòl urbà, i mentre no s’aprovi el nou planejament, actualment en fase de 

redacció, venen definides i limitades per les necessitats del municipi d’un nou equipament 

educatiu. La prèvia selecció de la ubicació per a l’equipament en qüestió comporta que no es 

disposi d’alternatives per al seu emplaçament.  

 

Com el mateix títol del projecte enuncia, es tracta d’una connexió de dues àrees prèviament 

urbanitzades, el barri de Can Parellada i la Beguda Alta. Relligar i unir zones ja urbanitzades és 

preferible a la consolidació de sòl urbà allunyat de nuclis existents. D’altra banda, el futur parc 

públic agrícola permetrà potenciar les zones de trobada i de cohesió social del municipi.  
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Tot i així, evitar els creixements en baixa densitat és important per preservar el sòl com a recurs 

limitat que és. I per aquest motiu seria altament recomanable augmentar la densitat d’habitatges 

d’aquest sector. 

 

Els principals impactes derivats de la urbanització d’aquest sector, són: 

− Intervenció en els processos naturals (sediments, erosió, moviment d’espècies animals, etc.). 

− Disminució de la permeabilitat del sòl. 

− Generació de contaminació sonora, atmosfèrica i lumínica. 

− Modificació paisatgística del sector. 

− Modificació de la biodiversitat. 

− Generació de nous riscos ambientals ( riscs geològics, d’incendi forestal i urbà). 

 

Per tal de minimitzar els impactes negatius derivats de qualsevol tipus d’aquesta ocupació del 

territori, les principals mesures correctores que s’estableixen per als diferents vectors ambientals 

són: 

 

VECTOR AIGUA 

− Instal·lar un sistema de doble xarxa de clavegueram. 

− Utilitzar aigües pluvials i/o subterrànies per al reg dels espais verds. 

− En els habitatges, instal·lar mecanismes d’estalvi d’aigua a les aixetes de lavabos, bidets i 

aigüeres, així com als equips de dutxa i cisternes de vàter. 

− En els habitatges, utilitzar rentavaixelles, rentadores i en general, electrodomèstics de baix 

consum d’aigua.  

− En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran 

obligatòriament de mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu 

funcionament. 

 

VECTOR MATERIALS I RESIDUS 

− Compra preferent de mobiliari urbà (bancs, fanals, fonts, papereres urbanes, pilones, tanques, 

paviments amortidors d’impactes, senyalitzacions informatives, etc.) amb un contingut superior 

al 80% de material reciclat.  
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− Quan es prevegi la utilització de fusta com a material de construcció, haurà de presentar una 

certificació que acrediti la seva procedència d’explotacions gestionades sosteniblement, 

preferentment el segell FSC (Forest Stewardship Council). 

− Instal·lar com a mínim una àrea d’aportació amb contenidors soterrats. 

− Preveure en els habitatges, un espai suficient que permeti la separació de les fraccions de 

recollida selectiva: envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i rebuig.   

− Preveure l’espai de reserva per als residus que requereix el Codi tècnic de l’edificació. 

− Retira i amuntegar de forma correcte la capa edàfica vegetal. 

− Utilitzar el sòl retirat com a substrat en totes les zones enjardinades. 

− Assegurar la procedència i la gestió de les terres de reompliment. 

− Elaborar un pla de gestió dels residus de la construcció. 

− Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus (residus de la construcció, 

pneumàtics, residus d'escumes, etc.) per subbases, paviments, panells aïllants i d'altres usos. 

 

VECTOR ENERGIA 

— En els enllumenats exteriors s’utilitzarà preferentment làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 

(VSAP) i/o de baixa pressió (VSBP). 

— Instal·lar detectors de presència en l’enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, sempre que al 

sistema d'enllumenat emprat no li afecti l'encesa i apagada sovintejada.  

− Instal·lar i integrar arquitectònicament col·lectors solars tèrmics per a la producció d’aigua 

calenta sanitària. 

 

VECTOR ATMOSFÈRIC 

− Limitar la velocitat de circulació dels vehicles. 

− Utilitzar una capa de trànsit d’aglomerat porós d’uns 6/8 cm. 

− Apantallament acústic de la via del tren. 

− Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, les que delimiten l'interior dels 

habitatges amb espais comunitaris i els elements horitzontals de separació entre propietats o 

usuaris diferents, tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim a so 

aeri R de 48 dBA.  
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VERD URBÀ 

— Fomentar la biodiversitat. 

— Inserir corredors verds amb continuïtat amb els espais periurbans més propers. 

— Mantenir les oliveres i altres espècies existents com a elements de l’arbrat viari de la futura 

zona residencial. 

— Maximitzar la utilització d’espècies autòctones ja adaptades a les condicions climàtiques 

naturals de la zona o espècies exòtiques o al·lòctones de fàcil adaptació amb l’entorn, 

minimitzant el reg i el desenvolupament de malalties i el perill d’introduccions al medi natural 

no desitjades. 

— Crear zones verdes coherents amb l’entorn de la zona urbana, que no suposin en el futur una 

despesa extraordinàriament gran en el seu manteniment ni s’allunyin de la funció real que han 

de desenvolupar. 

 

Per tal d’assegurar el compliment dels diferents criteris ambientals establerts i fer un seguiment de 

l’aplicació de les mesures correctores, s’ha elaborat també un pla de seguiment. 
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INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. CONNEXIÓ 
BEGUDA ALTA – CAN PARELLADA AL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA 

 
ANNEX FOTOGRÀFIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del tren que transcorre pel sector. 
Direcció oest. 

Via del tren que transcorre pel sector. 
Direcció est. 

Vista del sector. 
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Pas elevat per sobre de la via del tren. 

Zona nord del sector. 
 

Pineda al sud-est del sector. 

Zona sud-oest del sector. 
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Sotabosc de la pineda del sud-est del sector. 

Construcció existent. 

Plantacions d’arbres fruiters al sud-est del sector. 
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INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. CONNEXIÓ BEGUDA ALTA 

– CAN PARELLADA AL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA  

 
 
PLÀNOLS 
 
 
Plànol núm. 1 - Situació geogràfica  

Plànol núm. 2 - Dèficit hídric anual 

Plànol núm. 3 – Litologies 

Plànol núm. 4 – Hidrologia superficial 

Plànol núm. 5 -   Hàbitats d’Interès Comunitari 

Plànol núm. 6 – Ubicació del sector 

 



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

�����������������	��������	��	
���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

������������+ !�����"# ���	��	�
���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	

���������	
�������������



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

�����������������������
���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	

����������

��������������������������������

�����������

�������������������������



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

�������������
"� ������	
��������	�

���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

������������.
"	
��	����������

������	��
���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	

	
���
�����������������
��

�������������������������



��������	�
����	�
��������
������	������������������


	��	����	�������������
������������
�	
�	��	
�	�������

������������,�
�	��������
���	�	�

���	����	������

�	�	�

 ����
���!"#!$�%#����$��&�!$'&�%#�&�(!'&#!#)�

�	���*��+��,

-�	��'�	*	


