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MEMÒRIA

0.

MEMÒRIA DEL TEXT REFÓS

La Comissió territorial d’Urbanisme del Penedès, en la sessió de 6 d’agost de 2020, ha acordat aprovar
definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació “El Clot del Xarelꞏlo 2”, de Masquefa,
supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que
incorpori les següents prescripcions.
Tot seguit es descriu cadascuna de les prescripcions i com s’han recollit en el present Text Refós:
1.1 Cal que el document concreti qui es farà càrrec de la urbanització de la nova zona verda
que es compensa sobre sòl actualment qualificat de reserva viària en sòl urbà, tot garantint que
s’executarà de forma unitària respecte la urbanització prevista en el sector.
A la memòria de l’ordenació, en els apartats 2.3.2. Descripció de la proposta i 2.3.3.
Paràmetres bàsics d’ordenació de la Modificació puntual i a les Normes urbanístiques en el seu
article 10. Nou article 527 de les Normes urbanístiques del PGO, s’ha concretat que el Pla
Parcial inclourà una reserva econòmica per a la urbanització de la nova zona verda amb càrrec
al sector i s’ha especificat en el mateix apartat la obligació d’executar els treballs de forma
unitària respecte la urbanització prevista en el sector.
1.2 Cal que s’incorpori al plànol d’ordenació la rotonda prevista a la carretera BV-2249, tot
incloent-la dins l’àmbit de la Modificació, reflectint la seva classificació i qualificació com a
sistema viari, com a actuació fora sector.
Al plànol d’ordenació O.2. Zonificació proposada. Superposició sobre base topogràfica, i al
plànol O.5. Sòl urbà terrenys inclosos a l’àmbit de la MP. Comparatiu planejament vigent i
proposat, s’han incorporat dins l’àmbit de la modificació els terrenys per la formació de la
rotonda prevista a la carretera BV-2249, reflectint la classificació i qualificació de sistema viari,
com actuació fora del sector.
La reserva d’espai inclosa a l’àmbit de la modificació és suficient per implantar una rotonda de
40 m de diàmetre com ha indicat al Diputació de Barcelona en l’informe que ha emès i que
s’adjunta a l’annex 14 del present Text refós. També s’adjunta al mateix annex una proposta de
traçat en planta i en alçat de rotonda que s’haurà de redactar a nivell de projecte executiu en el
desenvolupament del sector i que haurà de ser aprovada per la Diputació de Barcelona.
1.3 Cal modificar l’apartat 5- Condicions d’ordenació del nou article 527 que es proposa en
l’article 10 de la normativa urbanística, tot recollint que el pla parcial haurà de preveure un
espai en el sòl privat dins de la seva parcelꞏla, on s’hi ubicarà un sistema de sanejament
autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta.
S’ha modificat l’apartat 5- Condicions d’ordenació del nou article 527 de l’article 10 de la
normativa urbanística en el sentit indicat, en el que el pla parcial haurà de preveure un espai en
el sòl privat per ubicar un sistema de sanejament autònom, en cas que no sigui possible la
connexió a cap sistema de sanejament en alta.
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1.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

1.1.

ANTECEDENTS

S’han rebut els següents informes:

L’any 2008 l’Ajuntament de Masquefa va iniciar la tramitació urbanística del polígon industrial “El Clot del
Xarelꞏlo”, que es va desenvolupar posteriorment, i que hores d’ara està consolidat en la seva totalitat. En
aquests terrenys s’han ubicat els serveis centrals de l’empresa ALDI.
L’interès d’aquesta empresa en ampliar les seves instalꞏlacions en terrenys propers a la seva seu central,
ha conduït a promoure la present Modificació Puntual.

-

Informe de data 1 d’agost de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 3 d’abril de 2019. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 9 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Vector Aire

-

Informe relatiu a l’EAMG, de data 26 d’abril de 2019

-

Informe de data 2 de maig de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

-

Informe de data 31 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Qualitat acústica i qualitat lumínica.

-

Informe de data 15 d’abril de 2019. De Protecció Civil

-

Informe de data 10 d’abril de 2019. De FGC ferrocarrils de la generalitat de Catalunya

-

Informe de data 27 de febrer de 2020. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 10 de març de 2020. Departament de Cultura.

-

Informe de data 25 de maig de 2020. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP).

A l’annex 1 s’inclouen els informes emesos per les administracions sectorials afectades (a l’avanç i a
l’aprovació inicial). En el document de la Modificació puntual per l’aprovació provisional de data octubre
2019 es varen introduir les esmenes i modificacions per de complimentar totes les condicions i
prescripcions dels informes sectorials i es va presentar en data 18 de desembre de 2019 al Departament
de Territori i Sostenibilitat per solꞏlicitar la Declaració Ambiental Estratègica.
En data 10 de juny de 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha formulat la Declaració
Ambiental Estratègica amb caràcter favorable i condicionada. S’inclou la declaració a l’annex 1.
A la memòria de l’Estudi Ambiental Estratègic s’especifica i es recullen els aspectes considerats per
l’OTAAA de Barcelona en el seu informe de 1 d’agost de 2019, per la Declaració Ambiental Estratègica
de data juny de 2020 i per la resta dels informes sectorials. Tots aquests aspectes s’han incorporat en el
present document de la modificació puntual per l’aprovació provisional de data juny 2020.

MpPGO zona Clot del Xarelꞏlo any 2008. Plànol proposta d’ordenació

En el marc de la legislació urbanística vigent s’ha pres la iniciativa de formular la Modificació Puntual del
PGO de Masquefa, amb l’objectiu de procedir al procés de transformació física i jurídica del sòl, dels
terrenys anomenats “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Al setembre de l’any 2018 es va aprovar l’Avanç de la modificació puntual del PGO de Masquefa a
l’àmbit del “Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el Document Inicial Estratègic. I es van solꞏlicitar els
informes sectorials pertinents.
El Ple, en sessió celebrada en data 14 de març de 2019, va acordar aprovar inicialment la Modificació
puntual i sotmetre-la a informació pública conjuntament l’Estudi Ambiental Estratègic durant un termini
mínim de 45 dies. També va acordar solꞏlicitar informe als organismes que resultaven afectats per raó de
llur competència sectorial.

El present document de la Modificació puntual per l’aprovació provisional de data juny 2020, recull també
les indicacions de l’informe de data 15 de maig de 2020 emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme del
Penedès i concretament:


Pel que fa al connector ecològic previst al planejament territorial:
 S’incorpora a l’annex 10 la documentació gràfica amb la seva localització i la valoració de la
suficiència d’espais lliures que es preveu reservar dins del sector per garantir la funcionalitat
d’aquest connector.



Pel que fa a l’extensió urbana, s’introdueix a la Modificació Puntual:
 A la normativa urbanística, article 10, es fixa que l’objectiu del sector és l’ampliació de les
instalꞏlacions de l’establiment existent al sector Clot del Xarelꞏlo. També s’han eliminat les
referències a la implantació de noves activitats econòmiques.
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 Es justifica que la superfície de sòl que es reclassifica és la mínima necessària, doncs les
previsions de creixement a mig termini de l’activitat existent són de 40.000 m² de nou sostre
privat.
 S’inclou a la normativa urbanística que l’ordenació del nou sector només pot donar lloc a una
parcelꞏla única i indivisible, que només admetrà les activitats que es derivin de l’ampliació de
l’establiment existent en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo.
 S’ha establert l’obligació que el planejament derivat assignarà al nou sòl industrial la mateixa
qualificació de la parcelꞏla existent en sòl urbà en el Clot del Xarelꞏlo.


Pel que fa a la reserva viària que recull la traça del vial previst al Pla Territorial i la rotonda d’accés
al sector prevista en la intersecció amb la carretera BV-2249, s’estarà al que determinin els òrgans
competents en matèria viària en l’informe preceptiu que s’haurà de recaptar.
 A l’annex 11 s’ha incorporat el plànol de superposició del Pla Territorial amb la franja
adoptada al present document per la reserva viària i també els plànols de la rotonda a la
carretera BV-2249.



S’han inclòs dins l’àmbit de la modificació puntual el conjunt de terrenys situats fora del sector,
necessaris per executar els accessos i la vialitat prevista, tot concretant la seva superfície, el seu
règim del sòl i la seva qualificació vigent i proposada, tant a la seva documentació escrita com
gràfica.



S’incorpora el plànol 06. Planta de conjunt. Superposició amb l’ordenació del Pla Parcial Clot del
Xarelꞏlo, per valorar la coherència de l’ordenació global del sector industrial.



S’ha donat compliment a les prescripcions dels informes sectorials emesos i també a l’exposat a la
part valorativa de l’informe de l’ACA.

El present Text refós incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió territorial d’Urbanisme del
Penedès, en sessió de 6 d’agost de 2020, d’aprovació definitiva de la Modificació Puntual “El Clot del
Xarelꞏlo 2”.

1.2.

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

Els terrenys objecte de la Modificació Puntual ocupen una superfície total de 118.422 m² i es troben
situats al sud del terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona
industrial situada als entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys de l’àmbit de la Modificació Puntual limiten al sud amb la carretera BV-2249, a l’oest, amb el
carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no urbanitzables i en
part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.

 Al plànol 05 es grafien els terrenys del sòl urbà necessaris per executar els accessos, així
com la seva qualificació. S’ha efectuat un comparatiu amb el planejament vigent i el proposat.


L’afectació de sòl urbà qualificat d’espais lliures per a l’execució dels accessos al sòl privat, -rotonda
i accés directe a parcelꞏla- s’ha previst la seva compensació en altres terrenys dins del sòl urbà i de
titularitat pública, garantint que no hi ha pèrdua de superfície ni de funcionalitat de les zones verdes
que es modifiquen.
 A l’annex 13 es mostren les qualificacions vigents i proposades dels terrenys dins el sòl urbà i
es justifica que no hi ha pèrdua de superfície ni de funcionalitat dels sòls qualificats d’espais
lliures.



En relació als espais lliures del sector, s’ha inclòs a la normativa que el planejament derivat que el
desenvolupi, no podrà computar dins les reserves mínimes obligatòries establertes al TRLU, la
superfície de sòl de cessió d’espais lliures i equipaments que afectin als talussos o desmunts
d’esplanació del sòl privat ni els terrenys de pendent superiors al 20%. S’inclou a l’annex 12 la
justificació del compliment.



Per tal de garantir la integració en el territori, s’ha establert normativament que l’ordenació del futur
planejament es regirà pel criteri bàsic de minimitzar al màxim l’alteració topogràfica de l’àmbit, de
manera que les plataformes de sòl privat, s’ajustin al màxim possible a les plataformes naturals del
terreny, evitant l’aparició de talussos de grans alçades. En aquests casos s’haurà de salvar el
desnivell amb la subdivisió en diversos talussos d’alçada inferior.
 A l’article 10 s’incorpora aquesta determinació. També s’indica que l’alçada màxima dels
talussos serà de 4 m. Per desnivells superiors entre trams de talús es disposaran bermes de
1,5 m d’amplada.



Als efectes de poder justificar els paràmetres definitius que s’establiran en el sector en el marc
d’aquesta modificació puntual, s’incorpora una ordenació indicativa, on es justifica el compliment
dels aspectes relatius a la superfície computable d’espais lliures i equipaments, a la seva
accessibilitat, a la minimització de l’alteració topogràfica de l’àmbit i a garantir la funcionalitat del
connector ecològic previst al Pla Territorial.
 Als plànols 0.4 s’inclou una proposta d’ordenació indicativa.
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1.3.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

El marc urbanístic de referència per desenvolupar la Modificació Puntual del PGO és el vigent Pla
General d’Ordenació (PGO) de Masquefa, i el Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC).
Pla General d’Ordenació de Masquefa (PGO)
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5
de novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del municipi
de Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió
2 de març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Els terrenys objecte de modificació estan classificats de sòl no urbanitzable: amb clau 19b Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola, i clau 19a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.

I del que s’estableix al punt 4 de l’article 4.3 Determinacions gràfiques del sistema d’infraestructures, se’n
desprèn que en la present modificació únicament cal que es constitueixi una reserva de sòl en el Pla
Parcial.

Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC)
El Govern de Catalunya, en data 16 de setembre de 2008, va aprovar definitivament el Pla territorial
parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva
executivitat immediata.
Al punt b) de l’article 4.5 Desenvolupament de les propostes del sistema d’infraestructures s’estableixen
com s’han de materialitzar les previsions del Pla, en el cas de trams sense estudi informatiu o sense
projecte de traçat, el planejament ha de recollir la traça proposada pel pla territorial.

En vermell
nou traçat
xarxa viària

Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals. Anoia

El PTCC preveu el traçat d’un nou vial pel límit sud-est del municipi. Al punt 3 de l’article 4.3
Determinacions gràfiques del sistema d’infraestructures s’estableixen diferents nivells de concreció. En el
cas del vial que uneix Masquefa amb la carretera BV-2249, la representació és esquemàtica i expressa
únicament l’objectiu de connectivitat entre dos punts.
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN TRAMITACIÓ POUM

1.4.

La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM). L’avanç del POUM, en la
seva alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable
delimitat).

En el plànol I.3 Estructura de la propietat, es grafien les finques incloses a l’àmbit de la Modificació
Puntual. A continuació es relacionen les parcelꞏles amb els seus titulars i superfícies:

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

Nº
finca

Referència cadastral

SÒL NO URBANITZABLE
1
08118A00700012
2
08118A00700009
3
08118A00709012
4
08118A00700013
5
08118A00700010
6
08118A00700014
7
08118A00709010
8
08118A00700021
9
08118A00709001
10
08118A00800012
11
08118A00800013
12
08118A00809011
13
08118A00800016
14
08118A00809018
15
08118A00800015
TOTAL
SÒL URBÀ
16
0228202DF0902N
TOTAL ÀMBIT MP

ALDI

Superfície m²

Titular cadastral

24.195
27.228
487
5.182
10.069
7.530
370
1.224
205
14.844
19.604
249
2.782
987
44
115.000

José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
La Masia de Masquefa S.L.
José M. Llerda Reynes
La Masia de Masquefa S.L.
REDUR S.A.
Ajuntament de Masquefa
La Masia de Masquefa S.L.
REDUR S.A.
Agència Catalana de l’Aigua
La Masia de Masquefa S.L.
Ajuntament de Masquefa
La Masia de Masquefa S.L.

3.422
118.422

Ajuntament de Masquefa

D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, tota modificació del planejament urbanístic general que comporti la
transformació dels usos establerts anteriorment, ha d’incloure la relació de persones propietàries o
titulars de drets reals sobre les finques de l’àmbit dels darrers cinc anys, a comptar de la data d’inici del
procediment de modificació. En aquest sentit, a l’annex 6 hi figuren les certificacions registrals de la
titularitat de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació puntual, d’ençà l’any 2014.
1.5.
NOU ÀMBIT
PROPOSAT

SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

L’accés als terrenys objecte de la Modificació Puntual es produeix des de la carretera BV-2249 a través
de la vialitat del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” ja executat.

Avanç de POUM setembre 2012 Alternativa 01 Clot del Xarelꞏlo 2 sòl urbanitzable

Accés des de la BV-2249 a la vialitat del polígon “El Clot del Xarel.lo”
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La proximitat amb el polígon industrial i la presència de serveis urbans que discorren pel llindar oest de la
Modificació puntual permetrà una correcta connexió dels nous subministraments a les xarxes existents.
1.6. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
A l’àmbit objecte de modificació és d’aplicació l’article 73.2 de la Llei d’Urbanisme, pel qual s’estableix
que l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent, en els
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, a adoptar l’acord
de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instalꞏlació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.
S’adjunta el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències.
1.7. FONAMENTS JURÍDICS I NORMATIUS
L’article 96 del TRLUC modificat per la Llei 3/2012, preveu la modificació de les figures de planejament
urbanístic.
A l’article 105 de les normes urbanístiques del PGO de Masquefa, s’indica que en qualsevol moment es
podran modificar els distints elements i determinacions del Pla General.
El marc legal que regula les determinacions, contingut i tramitació d’aquesta Modificació puntual del
PGOU és el següent:
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant
RLU).
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
- Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de
sòl.
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
- Llei 7/1993, de 30 de setembre de carreteres.
- Llei 6/2005 de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre de carreteres.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
- El PGO de Masquefa.
Aquesta és la normativa d’obligat compliment, sense perjudici, que, més endavant, pugui ser derogada
per nous textos normatius. En aquest cas, serà d’aplicació el text que la substitueixi.
L’Ajuntament de Masquefa promou i impulsa la present MpPGO, atès que correspon als ajuntaments
formular els plans d’ordenació urbanística municipal, de conformitat amb l’article 76.2 del DL 1/2010.
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

Als efectes del previst en l’article 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, DL. 1/2010 de 3
d’agost, s’exposen seguidament els elements de la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents, així com la inexistència de cap dels
elements que obliguin a una valoració negativa de la proposta.

2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
La justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual es justifica tant des de la seva
vessant territorial, com municipal.
La conveniència de la Modificació Puntual des d’una visió territorial:
Cal contextualitzar aquesta proposta de modificació del planejament del municipi de Masquefa des d’una
perspectiva territorial, en el marc de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com també tenint present
l’evolució de la demanda de sòl logístic en aquest àmbit en els darrers anys.
Efectivament, a partir de la recuperació econòmica identificada a partir de mitjans de 2013, s’ha produït,
en els darrers 5 anys, una saturació i superació de l’oferta de sòl logístic de grans dimensions en l’entorn
de la conurbació de Barcelona.
La posició estratègica de Catalunya en l’entorn de sud-oest europeu, i l’excepcionalitat de la concentració
d’una àrea metropolitana de més de 3 milions d’habitants i més de 25 milions de turistes, amb un dels
primers ports de la mediterrània i un aeroport avui ja enllaçat amb les grans rutes europees i mundials, i
una xarxa de comunicacions viàries i ferroviàries en el corredor mediterrani, atorga a la regió
metropolitana de Barcelona una posició privilegiada per a l’activitat econòmica de caràcter industrial i
logístic.

a) La modificació proposada ho és amb la finalitat de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la
creació de llocs de treball. És per això que es considera d’interès públic rellevant, tant pel municipi
afectat, com per l’economia de Catalunya, alhora que també beneficia l’activitat econòmica dels
titulars de l’activitat que es desenvolupa als entorns de l’àmbit de la modificació.
Es preveu delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, al costat de la zona industrial el Clot del
Xarelꞏlo, per possibilitar l’ampliació de les activitats actualment implantades.
b) No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguen a una valoració negativa de la
proposta.
L’ordenació proposada és coherent amb el model de planejament del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Centrals per al terme municipal de Masquefa i no entra en contradicció amb cap dels
principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) L’ordenació proposada modifica lleugerament la posició de les reserves de les zones verdes però
incrementa la seva superfície global i millora la funcionalitat d’aquests sistemes.
d) No es produeix cap canvi de localització d’un equipament de titularitat pública existent.

D’altra banda, el model de distribució comercial ha anat transformant i enfortint el paper dels grans
operadors, nacionals, estatals i multinacionals, en recerca continua de grans parcelꞏles per a les seves
instalꞏlacions d’emmagatzematge, refrigeració i distribució.
Els anuncis de la futura ampliació de la carretera BV-2249, i l’expectativa de la definitiva construcció del
ramal sud de la B-40, han atorgat els darrers anys, una demanda creixent de sòl logístic en l’eix Martorell
– Masquefa – Piera.
Els actuals treballs de revisió del POUM del municipi de Masquefa, així com la visió prevista en el Pla
Territorial de les Comarques de Barcelona, ja recullen aquesta vocació, i la implantació en els darrers 4
anys d’empreses com ALDI i Carreras, són exemples prou evidents d’aquesta situació.
La conveniència de la Modificació Puntual des d’una visió municipal, es justifica, tant per motius de
racionalitat com de funcionalitat, i pretén els següents objectius principals:




Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de creixement i desenvolupament de
l’establiment existent al sector El Clot del Xarelꞏlo 1. La superfície del sòl que es reclassifica,
això com el nou sòl i sostre privat que es proposa, és la mínima necessària per cobrir les
necessitats d’ampliació de l’establiment existent. Així les previsions de creixement a mig
termini d’activitats existents són d’aproximadament d’uns requeriments de 40.000 m² de
sostre privat.
Adequar i ordenar els accessos a les activitats autoritzades en el sòl no urbanitzable.

La conveniència i oportunitat de la Modificació es justifica també per les seves dues finalitats principals:
per un costat la de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball; i per un altre,
la de permetre l’ampliació de les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, afavorint l’execució del
planejament de la manera més eficient i sostenible.

e) No es redueix la superfície actual dels sòls qualificats d’equipaments i espais lliures que hagin de ser
de titularitat pública.
Justificació de la conformitat de la Modificació Puntual amb les determinacions del Pla Territorial
El sòl classificat com no urbanitzable per el vigent PGO delimitat com sòl de protecció preventiva, pel Pla
territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 16 de
setembre de 2008, i publicat al DOGC núm. 5241, de 22 d’octubre de 2008, estableix a l’article 1.16,
apartat 3, el següent:
“Els plans d’ordenació urbanística municipal, o la revisió d’aquests, que s’aprovin amb posterioritat a
l’entrada en vigor del Pla territorial, han de contenir dins la Memòria un apartat explicatiu i justificatiu de
la conformitat de les propostes del Pla d’ordenació urbanística amb les determinacions d’aquest pla
territorial.”
La present modificació és conforme a les determinacions del Pla Territorial, en tant que evita les
afeccions sobre el sòl de protecció especial i territorial, com a espais del sòl no urbanitzable de major
interès per a la seva preservació, i promou la classificació com a urbanitzable de una peça de sòl de
protecció preventiva d’acord a les previsions d’extensió urbana previst en el POUM en tramitació, tal com
s’estableix en l’article 2.11, apartat 2:
“Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces
de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les
opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les
estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla territorial”.
L’àmbit de la modificació exclou zones de riscos naturals o tecnològics.

La Modificació Puntual es fonamenta en diverses raons, ja comentades més amunt, d’interès general:


Afavorir l’execució del planejament de manera més eficient
desenvolupament econòmic que es deriva de l’execució d’aquest.



Donar resposta a les noves exigències i expectatives que necessita l’actual situació
econòmica i social, aplicant criteris d’eficiència d’ús del sòl.



Assegurar mitjançant un desenvolupament urbanístic sostenible, l’adequada protecció
del medi ambient urbà, rural i natural.

possible

i

el





En aquest sentit s’han exclòs de l’àmbit els terrenys de l’entorn del torrent de Ca l’Esteve
definits com a perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant d’acord amb
els informes de l’ICGC. En aquet sentit també la present modificació puntual incorpora la
prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi geològics i geotècnics de
detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.
La present modificació puntual incorpora un estudi d’inundabilitat de detall que defineix
l’absència de riscos en el sector.
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L’ordenació prevista en la present modificació puntual incorpora la reserva viària per al futur vial que ha
d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249, previst en el PTCC. Aquesta reserva viària coincideix
igualment amb les previsions del quart cinturó metropolità (B-40), d’acord amb els estudis informatius
realitzats.
Igualment, aquesta Modificació Puntual del PGO de Masquefa compleix amb les prescripcions de l’article
3.14 del Pla Territorial de les Comarques Centrals, en quan es tracta de l’ampliació de l’espai necessari
per a la continuïtat d’una activitat econòmica especialment unitària d’especial interès per al municipi
(ampliació de les instalꞏlacions de l’empresa ALDI), no essent possible realitzar l’ampliació en el sector ja
planificat i desenvolupat, es tracta d’una activitat intensiva de gran projecció territorial, d’impossible
trasllat, i representa una activitat d’especial importància pels seus llocs de treball i per la generació de
riquesa a nivell local (article 3.14.d).
Amb aquest propòsit, aquesta Modificació Puntual inclou l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la
proposta d’extensió de l’àrea ja existent (article 6.4 del Pla Territorial).
2.2.

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un
altre costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI,
situat a ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:
1. Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.
2. Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

2.3.

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

2.3.1. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT
L’àmbit de la present modificació comprèn una superfície de 118.422 m2. El seu perímetre queda
precisat a tots els plànols que acompanyen aquest document.
La totalitat de l’àmbit es troba inclòs en el terme municipal de Masquefa.
2.3.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:


Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una
superfície total de 115.000 m².



Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 3.422 m².



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la
carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou
sector industrial.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per dur a terme l’ampliació del Centre logístic
ALDI i poder mantenir la funcionalitat del complex.

La present modificació puntual incorpora les següents determinacions:
 El Pla parcial ha d’establir d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de la parcelꞏla
d’aprofitament privat i la zona d’equipaments, per tal de facilitar la integració territorial de les noves
activitats i la transició cap a els espais agrícoles i naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
 El Pla Parcial que haurà d’incorporar un Pla de Gestió de Terres on s’estimi el balanç global dels
moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.
 L’ordenació ha de preveure la qualificació d’espais lliures dels terrenys situats al sudest de la
reserva viària com a espai de connectivitat d’acord al previst en el PTMB.
 El nou sector incorporarà les previsions de nova vialitat del PTPCC (quart cinturó).
 La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés
tant del nou sector previst en la present MP com del polígon industrial existent del Clot del Xarelꞏlo.
 El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per accedir a la nova parcelꞏla i als equipaments
públics, sense necessitat de crear nous vials. També es millora l’accés a les activitats autoritzades
existents en sòl no urbanitzable situades en l’entorn.
 El sector es farà càrrec de la urbanització de la nova zona verda que es compensa sobre sòl
actualment qualificat de reserva viària en sòl urbà, tot garantint que s’executarà de forma unitària
respecte la urbanització prevista en el sector.
 Es modificarà el punt d’inici del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve que es situarà
aigües avall de la nova parcelꞏla. Les aigües pluvials seran reconduïdes cap a aquest nou punt de
capçalera del torrent.
 El Pla parcial preveurà les xarxes separatives de pluvials i residuals, i incorporarà una estimació
de les demandes de nous consums d’aigua potable i de generació d’aigües pluvials i residuals
(domèstiques i industrials), i inclourà certificats de les administracions responsables o empreses
concessionàries que garanteixin les capacitats per al subministrament de les noves demandes i el
tractament de les aigües residuals generades. El Pla Parcial haurà d’incloure les reserves
econòmiques i d’espai que tindrà la doble qualificació com a sistema general de serveis tècnics i
sistema general d’espais lliures, per a la millora i implantació de noves infraestructures que
garanteixin el cobriment de les noves demandes generades per als consums d’aigua i generació
d’aigües residuals.
 El Pla Parcial inclourà en la seva normativa que en els espais lliures d’edificació de les zones
d’aprofitament privat industrial, caldrà minimitzar la impermeabilització del sòl, limitant en la
mesura possible, la pavimentació dels terrens o en el seu defecte afavorint la utilització de
paviments permeables que afavoreixin la infiltració.
 El Pla Parcial haurà de definir un Pla de Restauració de les zones verdes compensatòries, que
incorpori com a mínim els següents aspectes:
a. Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector d’espais propis de la comunitats naturals
de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb espècies autòctones pròpies d’aquestes
comunitats. Caldrà establir una franja continua al llarg de les zones verdes que permeti unir les
zones de pinedes existents en l’àmbit del sector Clot del Xarelꞏlo existent amb l’entorn de
pinedes del torrent de Cal Esteve, reforestant aquests espais amb espècies arbòries i
arbustives autòctones pròpies d’aquestes comunitats.
b. Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i restauració de
les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin resultar afectades per la
creació de la bassa i el desenvolupament del sector. Caldrà definir en aquest punt la formació
d’una bassa de caràcter temporal associada a la pròpia llera del torrent que compensi la pèrdua
de la bassa existent en el sector que s’ocuparà amb la parcelꞏla privada. La vegetació de ribera
de la part baixa del torrent innominat no es preveu que resulti afectada, però en qualsevol cas
caldrà preveure actuacions de millora i restauració d’aquestes comunitats de ribera en cas de
resultar afectades per les pròpies actuacions d’urbanització i creació de la bassa temporal.
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c. Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per actuacions anteriors
de moviments de terres realitzades amb el desenvolupament del sector industrial ja existent del
Clot del Xarelꞏlo. Caldrà definir la restauració de les comunitats naturals pradenques en aquells
espais de la part baixa del sector que actualment es troben degradats per actuacions anteriors
de moviments de terres.

Obligacions:
-

Executar les obres d’urbanització fins a dotar el sector dels serveis i urbanització suficients,
perquè n’assegurin els requisits per a fer edificable la parcelꞏla resultant, d’acord amb els
criteris establerts a la legislació vigent.

d. Restauració dels talussos resultants del nou accés al sector. La formació del nou accés
requerirà la restauració dels nous talussos generats, així com part dels talussos existents de
l’accés actual a les activitats en sòl no urbanitzable, El Pla de restauració haurà de definir la
restauració d’aquests espais amb espècies autòctones.

-

Cedir gratuïtament els sòls destinats a sistemes locals i generals, lliures de càrregues,
gravàmens, llogaters i ocupants, degudament urbanitzats.

-

Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el 15% de
l’aprofitament urbanístic del sector, que es concretarà en el Projecte de Reparcelꞏlació.

e. Preservació dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones verdes i possibilitat de crear-ne
nous conreus de vinya en els sectors de zona verda al voltant de la reserva viària.

-

Urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la cruïlla amb el carrer Alemanya com a
càrrega externa al sector, la qual figura als plànols d’ordenació amb caràcter indicatiu, a
concretar en el Pla Parcial que desenvolupi el sector.

-

Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial,
com a càrrega externa del sector. A concretar en el Pla Parcial que el desenvolupi.

-

Urbanització de la nova zona verda que es compensa sobre el sòl actualment qualificat de
reserva viària en sòl urbà, tot garantint que s’executarà de forma unitària respecte la
urbanització prevista en el sector.

-

Caldrà assumir el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del
transport públic.

-

Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament d’aigua o
de sanejament, o be l’ampliació de les ja existents, correspondrà als propietaris del sector.

f. Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin resultar temporalment
afectades per el desenvolupament de les obres del sector. El desenvolupament del sector s’ha
previst amb la integració dels talussos de la parcelꞏla en el propi àmbit de les mateixes per tal
de no afectar les comunitats naturals de les zones verdes ni sectors adjacents. En qualsevol
cas el Pla de Restauració haurà de preveure la complerta restauració de les comunitats
naturals d’aquells espais de zones verdes o sectors adjacents que poguessin resultar
temporalment afectats per el desenvolupament del sector.
 El Pla Parcial que haurà d’incorporar un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que haurà
d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en el terreny, tot
recollint els criteris i la normativa definits a nivell de la present MP.
 El Pla Parcial haurà d’incorporar un EAMG que tindrà en compte el següent:
- Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones verdes encara que sigui amb
una ràtio inferior a l’establerta pel Decret 344/2006 d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
- Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si més no a efectes del càlcul de
la capacitat de l’oferta.
- Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de transport públic
i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la incidència del trànsit rodat generat
més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la BV-2241, travessera urbà de Sant Llorenç
d’Hortons....).
- Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en zona verda. Tant en les zones
verdes com en l’ús industrial, aquesta dotació serà ampliable segons la demanda i a càrrec del
promotor.
2.3.3. PARÀMETRES BÀSICS D’ORDENACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
El sòl urbà:
Canviar la qualificació urbanística vigent de diferents porcions de sòl, amb una superfície total de
3.422 m² i totes dues qualificades de sistemes d’espais públics que estan situades en al zona
industrial El Clot del Xarelꞏlo, per unes noves qualificacions que també seran totes elles sistemes
d’espais públics, amb l’objectiu de possibilitar la formació dels accessos al nou sector, a la vegada
que també es milloraran els accessos al polígon industrial existent. Es mantenen les reserves
d’espais lliures i equipaments.

2.3.4. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
En l’apartat 1 de l’article 3 del DL 1/2010, es defineix el concepte de desenvolupament urbanístic
sostenible, com la utilització racional del territori i el medi ambient.
A continuació es fa un recull de les estratègies de sostenibilitat i criteris ambientals aplicats per assolir el
compliment d’aquests objectius:
Objectius derivats de la normativa aplicable
Objectiu derivat de la normativa
Contaminació acústica

Estratègies i criteris aplicats

Prevenció i correcció d’immissions i de
fonts contaminants

Ordenació compatible amb el Mapa de Capacitat acústica del
municipi

Contaminació lluminosa
Limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior (públic i privat) i
evitar-ne els fluxos a l’hemisferi superior i
la intrusió lumínica

Ubicació en zona de protecció alta (E2). La xarxa d’enllumenat
exterior dels projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació per a les zones E3, un cop
aprovada la MP i classificat com a sòl no urbanitzable.

Contaminació atmosfèrica

El sector de sòl urbanitzable:
Superfície:

115.000 m²sòl

Edificabilitat màxima:

0,45 m²st/ m²sòl

Cessions per a sistemes:

mínim 50% del sòl delimitat

- Zones Verdes:

mínim 15%

- Equipaments:

mínim 5%

- Protecció viari:

mínim 11%

Prevenció i correcció d’immissions i de
fonts contaminants

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i com a mínim les disposicions del Decret
21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació

Patrimoni natural i biodiversitat
La Mp preveu la preservació de l’entorn del torrent de Ca
9
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Preservar els espais i elements amb valor
especialment rellevant

l’Esteve per la preservació d’aquest espai de valor natural i
connectiu, catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.

Vianants:


La Mp preveu un Pla de Restauració de zones verdes per
corregir i compensar les afeccions als hàbitats naturals
Canvi climàtic
Minimitzar els efectes del planejament
sobre el canvi climàtic

La Mp preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables en els nous sectors d’aprofitament.

2.3.5. ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PRESERVACIÓ
L’ordenació plantejada s’ha d’adaptar a les directrius de planejament que estableixen l’article 9 del DL
1/2010 i els articles 5, 6 i 7 del DL 305/2006.

S’habilita una rotonda i nous passos per a vianants per accedir a les parades de bus.

Transport en vehicle privat:


Es proposen 52 places d'aparcament a l'interior del sector.



Es proposa que part d’aquestes places (mínim 1 per parcelꞏla) pugui tenir accés a recàrrega
de cotxes elèctrics.



Es proposa la construcció d’una rotonda en la carretera BV-2249, en el punt d’accés al futur
sector industrial el Clot del Xarelꞏlo 2, per facilitar la circulació atenent el volum de vehicles
pesants i per millorar la seguretat de la intersecció.

Front al risc d’inundació

D’acord amb l’informe emès per l’ATM, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del planejament
derivat haurà d’ajustar aquestes mesures en base a l’ordenació plantejada i a les conclusions per al
càlculs de la mobilitat proposades en l’esmentat informe.

En base a l’estudi d’inundabilitat realitzat, els terrenys subjectes a la proposta de Modificació Puntual no
resulten afectats per les diferents avingudes analitzades.

Les prescripcions introduïdes en l’informe de l’ATM s’han recollit en la normativa de la modificació
puntual.

Front als riscs naturals
El municipi de Masquefa està catalogat com a zona d’alt risc d’incendi forestal d’acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, amb una
vulnerabilitat mitja.
El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VI, sense superació
del llindar de dany sísmic.
D’acord amb l’“Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics de Masquefa” de l’ICGC, l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve es troba catalogat com a zona de perillositat baixa a mitjana pel que fa a
moviments de vessant. La Modificació Puntual no inclou en el seu àmbit els terrenys considerats com a
zones de perillositat.
Front al Riscs Tecnològics
El municipi de Masquefa presenta un nivell de perill mig per al risc de transport de mercaderies perilloses
per la xarxa viària en el tram de la B-2249 que travessa el municipi.

2.3.6. ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
S’incorpora com annex 9 de la present Modificació Puntual la justificació del compliment del Decret
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, atenent les
indicacions del TRLUC modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i la pròpia Llei de Mobilitat 9/2003
(art. 18).
De l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada es conclou les següents mesures:
Transport públic:


Es proposa adaptar i acabar la infraestructura de parada de bus existents a l’entrada del
polígon i incorporar una nova parada per l’altre sentit de circulació.

Transport en bicicleta:


Es proposa la ubicació en el sector de 64 punts d'aparcament per a bicicleta.



S'aprofita, per donar compliment al Decret el Carril bici existent en el carrer d'Alemanya.

2.3.7. MEMÒRIA SOCIAL
Atès que la Modificació puntual del PGO de Masquefa proposada no afecta a la definició dels objectius
de producció d’habitatge de protecció o altre tipus d’habitatge assequible que preveu el planejament
general, no procedeix la redacció d’una memòria social.
2.4. AFECTACIONS HIDRÀULIQUES
A l’annex 3 de la Modificació Puntual s’adjunta l’Estudi d’inundabilitat. En aquest estudi es simula el
comportament hidràulic de les avingudes associades a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys dels
torrents inclosos a l’àmbit, en el tram afectat per l’actuació.
En base als resultats obtinguts s’ha delimitat l’ocupació de les franges d’inundabilitat associades al pas
d’avingudes.
Com es pot observar a l’estudi, els terrenys inclosos a l’àmbit de la Modificació Puntual, no resulten
afectats per les diferents avingudes analitzades. Per tant, s’assegura la compatibilitat d’usos prevista a la
directriu de preservació front al risc d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme.
2.5. EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT
D’acord amb l’article 116.1 del DL 1/2010, l’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts
per aquesta Llei per a la transformació de l’ús del sòl, i especialment per a la urbanització d’aquest.
D’acord amb el planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl.
2.5.1. AGENDA DE L’ACTUACIÓ
D’acord amb el que determina l’article 99 del DL 1/2010, s’estableix una execució immediata del
planejament, i en aquest sentit l’agenda d’aquesta MpPGO defineix les previsions temporals per a
l’execució de les seves determinacions i concretament la regulació dels terminis d’inici o de finalització
per el desenvolupament dels àmbits de gestió. Així mateix, li correspon a l’agenda establir les previsions
temporals per a la urbanització dels sistemes urbanístics.
Es determina un àmbit de gestió que correspon al sector de sòl urbanitzable, a executar pel sistema de
compensació.
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El promotor de l’actuació serà, si és el cas, la Junta de Compensació.

Masquefa, setembre de 2020

El Pla Parcial tindrà un termini màxim de 2 anys per a la seva aprovació definitiva a comptar des de
l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la present MpPGO. El projecte d’urbanització que es
tramiti tindrà un termini màxim de 2 anys per la seva aprovació definitiva a comptar des de l’executivitat
de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial.

L’Equip redactor

El Projecte de Reparcelꞏlació tindrà un termini màxim de 2 anys per a la seva aprovació definitiva, a
comptar des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial.
Les obres d’urbanització definides com a càrregues del polígon tindran un termini màxim per a l’inici de la
seva execució de 2 anys a comptar des de l’executivitat per a l’aprovació definitiva dels Projectes de
Reparcelꞏlació i Urbanització del Pla Parcial.

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins, colꞏlegiat núm. 8857

L’avaluació econòmica de la Modificació Puntual conté l’estimació del cost de les actuacions necessàries
pel desenvolupament del Pla, les previsions de finançament i la viabilitat econòmica.
2.5.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT
L’Ajuntament de Masquefa es compromet a promoure i impulsar la present MpPGO atès que correspon
formular els plans d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments, de conformitat amb l’article 76.2 del
Decret Legislatiu 1/2010.
D’acord amb l’article 121 del DL 1/2010, s’estableix que es podrà dur a terme qualsevol dels següents
sistemes d’actuació: reparcelꞏlació i expropiació. El sistema de reparcelꞏlació inclou les modalitats
següents: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i per sector d’urbanització
prioritària.
Determina que l’Administració actuant triarà el sistema d’actuació aplicable, segons les necessitats,
mitjans econòmics, colꞏlaboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies.
El sistema d’actuació i l’administració actuant de l’àmbit de gestió de la present MpPGO és el següent:


El sistema és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació, tal com queda regulat en els
articles 135 a 138 del DL 1/2010 i els articles corresponents al seu desplegament d’acord amb el
decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.



L’Administració Actuant és l’Ajuntament de Masquefa

2.5.3. DESENVOLUPAMENT DE L’EXECUCIÓ URBANÍSTICA
Per el desenvolupament de la present modificació hauran redactar-se:


Pla Parcial, de conformitat amb els articles 79 a 89 del RLUC.



Projecte d’Urbanització, de conformitat amb els articles 96, 97 i 98 del RLUC.



Projecte de Reparcelꞏlació, de conformitat amb els articles 130 i següents del RLUC.
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3. QUADRES DE DADES
3.3 COMPARATIU PLANEJAMENT VIGENT / PROPOSAT
3.1 PLANEJAMENT VIGENT

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLANEJAMENT
VIGENT

SÒL URBÀ
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

m² sòl
3.422,00
115.000,00
118.422,00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
CLAU 5 EQUIPAMENT
CLAU 6 RESERVA VIARIA
TOTAL SÒL URBÀ
CLAU 19 a
CLAU 19 b
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
1.158,00
73,00
2.191,00
3.422,00
6.800,00
108.200,00
115.000,00
118.422,00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
CLAU 1 VIALITAT
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
CLAU 5 EQUIPAMENT
CLAU 6 RESERVA VIARIA
TOTAL SÒL URBÀ
CLAU 19 a
CLAU 19 b
SÒL NO URBANITZABLE
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
3.422,00
115.000,00
118.422,00

PLANEJAMENT
VIGENT
m² sòl
1.158,00
73,00
2.191,00
3.422,00
6.800,00
108.200,00
115.000,00
118.422,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
3.422,00
115.000,00
118.422,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
2.191,00
1.231,00
3.422,00

115.000,00
118.422,00

3.2 PLANEJAMENT PROPOSAT

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
CLAU 1 VIALITAT
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
TOTAL SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
3.422,00
115.000,00
118.422,00

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
2.191,00
1.231,00
3.422,00
115.000,00
118.422,00
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2. NORMES URBANÍSTIQUES
Capítol 1. Definició, contingut i vigència de la modificació
Article 1.

Àmbit d’aplicació

1. L’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual del PGO, comprèn els terrenys situats al sud del terme
municipal de Masquefa, segons queda delimitat gràficament als plànols que formen part d’aquest
document i amb una superfície total de 118.422 m².
2.

Els terrenys objecte de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries abasten dos àmbits:
- Sòl urbà ...................................................................
- Sòl urbanitzable SUD “El Clot del Xarelꞏlo 2”.........

3.422 m2
115.000 m2
118.422 m2

Article 2.

Objecte

1. L’objectiu principal és delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, adjacent al Clot del Xarelꞏlo, per tal
d’ampliar les instalꞏlacions de l’establiment existent en sòl urbà al sector El Clot del Xarelꞏlo, dinamitzar
l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball.
2. Aquest objecte es concreta en:
a) Canviar la classificació del sòl, de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat.
b) Ajustar al zonificació de diverses porcions del polígon industrial El Clot del Xarelꞏlo en sòl urbà totes
elles qualificades de sistemes d’espais públics per possibilitar la formació dels accessos al nou sector i
mantenir les reserves d’espais lliures i equipaments.
Article 3.


Marc Legal de referència

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya
(en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i la Llei 16/2015, de 21 de juliol de
simplificació de l’activitat administrativa.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU).



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.



Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.



Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.



Ley 25/1988, de julio, de Carreteras. (LC) (art. 20 a 28) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (RC).



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



Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres



Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE; DCE,2000)



Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (TRLA)



Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Article 4.

Contingut

El contingut d’aquesta modificació està format per la documentació següent:

1. MEMÒRIA
0. Memòria del Text refós
1. Memòria de la informació
1.1. Antecedents
1.2. Àmbit de la Modificació
1.3. Planejament urbanístic vigent
1.4. Estructura de la Propietat
1.5. Situació respecte a les infraestructures i serveis
1.6. Suspensió de llicències
1.7. Fonaments jurídics i normatius
2. Memòria de l’ordenació
2.1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual
2.2. Objectius de la Modificació Puntual
2.3. Descripció de la Modificació Puntual
2.3.1.
Delimitació de l’àmbit
2.3.2.
Descripció de la proposta.
2.3.3.
Paràmetres bàsics d’ordenació de l’àmbit de la Modificació Puntual
2.3.4.
Desenvolupament urbanístic sostenible
2.3.5.
Adequació a les directrius de preservació
2.3.6.
Assoliment d’una mobilitat sostenible
2.3.7.
Memòria social
2.4. Afectacions hidràuliques
2.5. Execució urbanística del planejament
2.5.1.
Agenda de l’actuació
2.5.2.
Sistema d’actuació i administració actuant
2.5.3.
Desenvolupament de l’execució urbanística
3. Quadres de dades
3.1. Planejament vigent
3.2. Planejament proposat
3.3. Comparatiu planejament vigent / proposat
2. NORMES URBANÍSTIQUES
3. ANNEXES
Annex 1. Antecedents
Annex 2. Documentació Ambiental. Estudi Ambiental Estratègic i Document Resum.
Annex 3. Estudi d’inundabilitat
Annex 4. Avaluació econòmica i financera
Annex 5. Informe de sostenibilitat econòmica
Annex 6. Notes Registre de la Propietat. Finques aportades
Annex 7. Resum executiu
Annex 8. Estudi d’impacte i integració paisatgística
Annex 9. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
Annex 10. Connector ecològic planejament territorial. Valoració
Annex 11. Superposició de la reserva viària del planejament territorial
Annex 12. Justificació superfície computable d’espais lliures i equipaments del sector SUD “El Clot del
Xarelꞏlo 2”
Annex 13. Sòl urbà. Justificació del manteniment de la superfície i funcionalitat de les zones verdes
Annex 14. Rotonda BV-2249. Proposta traçat. Informe Diputació de Barcelona.
4. PLÀNOLS
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I.1. Situació, emplaçament i índex
I.2. Implantació territorial
I.3. Estructura de la Propietat
I.4. Planejament vigent
I.4.1. Planejament vigent. PGO Refós 2012
I.4.2. Planejament vigent. Transposició sobre base topogràfica
I.5. Serveis existents
I.6. Delimitació dels àmbits de suspensió de llicències
I.7. Riscos geològics
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PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.1 Superposició sobre plànol PGO. Zonificació proposada
O.2. Superposició sobre base topogràfica. Zonificació proposada
O.3 Àmbit de gestió SUD “El Clot del Xarelꞏlo 2”. Àmbit obres externes
O.4. Proposta d’ordenació. Plànol no normatiu
O.4.1. Zonificació. Planta
O.4.2. Vialitat. Planta i perfil
O.4.3. Seccions
O.5. Sòl urbà terrenys inclosos a l’àmbit de la MP. Comparatiu planejament vigent i proposat
O.6 Planta de conjunt. Superposició de l’ordenació indicativa del Pla Parcial Clot del Xarelꞏlo
Amb el polígon industrial existent. Plànol no normatiu
Article 5.

Article 9.

Determinacions del règim urbanístic del sòl.

Els sòls inclosos en la present modificació puntual, atenent a la naturalesa jurídica de les determinacions que
en aquest mateix planejament s’estableixen, es classifiquen en sòl urbà i urbanitzable amb les següents
categories:
-

Sòl urbà. Correspon a aquells sòls que s’han inclòs a la MP per possibilitar l’accés al nou SUD.

-

Sòl urbanitzable. Correspon al sòl delimitat en aquesta modificació per al nou SUD “El Clot del
Xarelꞏlo 2”.

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Publicitat i consulta

1. La documentació d’aquesta MpPGO és pública i qualsevol persona pot consultar-la en tot moment,
informar-se de llur contingut i solꞏlicitar l’obtenció de còpies digitals en format pdf a l’Ajuntament o al
Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Interpretació
CLAU 1 VIALITAT
CLAU 4 ESPAIS LLIURES
TOTAL SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

1. Les presents Normes, juntament amb els plànols de proposta urbanística, constitueixen el cos normatiu
específic de la present modificació i prevalen sobre els restants documents del Pla. En allò no previst en
aquestes Normes, s’estarà al que disposi la normativa vigent de l’Ajuntament de Masquefa.
2. Els documents d’aquesta modificació s’interpreten sempre atenen al seu contingut i d’acord amb els
objectius finals expressats a la Memòria de l’ordenació urbanística.
3. La Memòria de la informació urbanística i els annexes, així com els plànols d’informació urbanística, tenen
caràcter informatiu i justificatiu.

m² sòl
3.422,00
115.000,00
118.422,00

SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

2. Per tant, a efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Masquefa, tindrà un exemplar complet i
degudament diligenciat de cada un dels instruments de planejament i gestió urbanístics derivats de la
present modificació, vigents a disposició del públic durant l’horari d’oficina.
Article 6.

PLANEJAMENT
PROPOSAT

PLANEJAMENT
PROPOSAT
m² sòl
2.191,00
1.231,00
3.422,00
115.000,00
118.422,00

Capítol 2. Disposicions particulars

4. Quan els conceptes que s’empren no quedin expressament definits en aquesta normativa i per tot allò que
no hi sigui expressament regulat o sigui de dubtosa interpretació, s’estarà al que determinin les Normes
Subsidiàries de l’Ajuntament d Masquefa, de les que constitueix part la present Modificació Puntual.

Article 10. Nou article 527 de les Normes urbanístiques del PGO

5. Els aspectes normatius que no tenen la consideració de bàsics, d’acord amb el que es disposa a l’article
68 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’han de considerar indicatius, no vinculants.

“ Art. 527 Definició i condicions del SUD EL CLOT DEL XAREL.LO-2

Article 7.

Modificacions i adaptacions

1. No seran supòsits de modificacions del present document de planejament, les petites variacions de la
superfície de l’àmbit delimitat per ser desenvolupat a través dels sectors i polígon d’actuació, o cada una
de les diferents qualificacions urbanístiques de la present modificació, ocasionades per ajustos de límits
fruit d’adaptacions topogràfiques, de límits físics o que suposin una millora de la integració paisatgística,
sempre i quan no suposin modificacions de superfície superiors al 5 %.

S’afegeix un nou article, d’acord amb aquesta modificació puntual, quina redacció completa és la següent:

1. OBJECTIUS
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials i logístics, al costat del polígon industrial
“Clot del Xarelꞏlo”, situat al nord de la carretera BV-2249, a l’est del carrer d’Alemanya i al sud del torrent
de ca l’Esteve.
El nou sector El Clot del Xarelꞏlo 2, té com a objectiu l’ampliació de les instalꞏlacions de l’establiment
existent al sector El Clot del Xarelꞏlo.
2. ÀMBIT: EL DELIMITAT ALS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

2. Tampoc seran supòsit de modificació del present document de planejament les petites variacions de les
alineacions que es defineixin en els projectes d’urbanització, per a la millor adaptació sobre el terreny, que
no suposin variacions en la superfície de les parcelꞏles i, per tant, en l’edificabilitat de les illes, superiors al
5%.
Article 8.

Vigència

La vigència d’aquesta modificació s’inicia l’endemà de la publicació de l’acord d’Aprovació definitiva i la
Normativa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la
seva modificació.

3. SUPERFÍCIES:
SUPERFÍCIE SECTOR:

115.000 m²

SÒL PÚBLIC:
Espais lliures:
Equipaments:
Serveis Tècnics:
Vials i aparcaments:
Protecció de viari:

mínim 50 % del sòl delimitat
mínim 15 %
mínim 5 %
--mínim 11 %

SÒL PRIVAT:

màxim 50 % del sòl delimitat
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4. PARÀMETRES BÀSICS:
- Ús preferent:

Industrial i logístic

- Índex d’edificabilitat brut:

0,45 m²st/m²sòl.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ:

-

S’han d’incorporar tractaments específics d’integració paisatgística en tots aquells elements
antròpics de transició entre les edificacions i la vialitat, i a l’espai no urbanitzat, implantar
pantalles de vegetació i tenir especial consideració en la restauració dels talussos que es
generin.

-

Caldrà incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística en el Pla Parcial que
desenvolupi les mesures i criteris d’integració paisatgística relacionades amb el tractament
dels volums industrials i logístics i els espais no edificables en relació a materials, coloracions,
textures, etc, en base als criteris definits en la present MP i el seu EIIP.

-

El planejament derivat haurà d’incorporar un Pla de Gestió de Terres on s’estimi el balanç
global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.

-

El planejament derivat es regirà pel criteri bàsic de minimitzar al màxim l’alteració topogràfica
de l’àmbit, de manera que les plataformes de sòl privat s’ajustin al màxim possible a les
plataformes naturals del terreny, evitant l’aparició de talussos de grans alçades. En aquests
casos s’haurà de salvar el desnivell amb la subdivisió en diversos talussos d’alçada inferior a 4
m i bermes intermitges de 1,5 m d’amplada.

-

Es preveu la formació d’una parcelꞏla única i indivisible on s’hi hauran d’emplaçar les activitats
que es derivin de l’ampliació de l’establiment existent en sòl urbà en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo.

-

El Pla parcial assignarà al nou sòl industrial la mateixa qualificació de la parcelꞏla existent en
sòl urbà en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo.

-

El Pla parcial resoldrà la xarxa viària donant continuïtat al camí actual, així mateix resoldrà la
millora de la intersecció amb la carretera BV-2249.

-

Els espais lliures es situaran al voltant del torrent de ca l’Esteve.

-

El Pla parcial incorporarà les previsions de reserva de nova vialitat del PTPCC.

-

-

El Pla parcial inclourà una reserva econòmica i preveurà un espai en el sòl privat, on s’hi
ubicarà un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta.

L’alçada màxima dels talussos serà com a màxim de 4 m. Per desnivells superiors s’hauran de
situar bermes d’1,5 m d’amplada entre talussos, on es disposarà plantació d’arbres.

-

El planejament derivat haurà de definir un Pla de Restauració de les zones verdes que prevegi
la recuperació del mosaic agroforestal, que incorpori com a mínim els següents aspectes:

-

El Pla parcial haurà de recaptar els informes preceptius dels òrgans competents en matèria
viària de la reserva de la traça prevista del Pla Territorial i de la rotonda a la BV-2249.

-

El Pla parcial no podrà computar dins les reserves mínimes obligatòries establertes pel TRLU,
la superfície de sòl de cessió d’espais lliures i equipaments que afectin als talussos o
desmunts d’esplanació del sòl privat ni els terrenys de pendents superiors al 20%

6. GESTIÓ:
-

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.

-

Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni.

-

Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments.

-

Cessió obligatòria i gratuïta del 15 % aprofitament urbanístic, lliure de càrregues
d’urbanització.

-

Cedir els terrenys i assumir els costos d’urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la
cruïlla amb el carrer Alemanya, com a càrrega externa al sector, a concretar en el pla parcial
que el desenvolupi.

-

Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial,
com a càrrega externa del sector. A concretar en el pla parcial que el desenvolupi.

-

Urbanització de la nova zona verda que es compensa en sòl urbà. S’executarà de forma
unitària amb les obres d’urbanització del Pla Parcial.

-

Caldrà assumir el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del
transport públic.

-

Assumir les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament
d’aigua o de sanejament, o be l’ampliació de les ja existents, correspondrà als propietaris del
sector.

-

S’hauran d’incorporar les consideracions relatives al sanejament incloses en l’informe de
l’ACA de 27 de febrer de 2020.

-

Caldrà establir una franja continua d’espais lliures confrontant amb el sòl no urbanitzable per
tal que es faci una transició gradual.

Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per
actuacions anteriors de moviments de terres realitzades amb el desenvolupament
del sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo.



Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector espais propis de la comunitats
naturals de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb espècies
autòctones pròpies d’aquestes comunitats.



Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i
restauració de les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin
resultar afectades per la creació de la bassa i el desenvolupament del sector.



Preservació dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones verdes i
possibilitat de crear-ne nous conreus de vinya en els sectors de zona verda al
voltant de la reserva viària.



Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin resultar
temporalment afectades per el desenvolupament de les obres del sector.

Els projectes derivats d’implantació de les parcelꞏles privades hauran de preveure:


Definició de mesures en relació amb l’escorrentia i la permeabilitat del sòl,
minimitzar l’aparició de superfícies pavimentades i impermeables i facilitar la
filtració de l’aigua de pluja al subsòl.



Caldrà respectar la configuració actual del terreny mitjançant l’adaptació de les
edificacions a aquest, així com garantir un tractament adequat dels talussos que
es puguin generar. La restauració dels talussos es portarà a terme mitjançant
l’estesa de terra vegetal, sembres o hidrosembres i plantacions d’espècies
vegetals autòctones pròpies de la zona i d’acord amb el Pla de Restauració de les
zones verdes previst.

-

Els projectes derivats hauran d’incorporar la realització d’estudis geològics i geotècnics de
detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.

-

Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua caldrà que els projectes de nous
edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua, en concret caldrà que compleixin
l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.

-

Per tal de reduir convenientment la contaminació generada pels episodis de pluja, les xarxes
d’aigües pluvials hauran d’incorporar les obres i instalꞏlacions, incloent separador
d’hidrocarburs, que permetin retenir i evacuar adequadament les primeres aigües d’escorrentia

7. ALTRES CONDICIONS:
-
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de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els
episodis esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el brocal de sortida les
estructures necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no
ocasionar afeccions sobre el domini públic hidràulic ni a tercers.
-

Caldrà donar compliment a les condicions establertes a l’informe de data 26 d’abril de 2019
sobre mobilitat sostenible. Així, a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que inclourà el
Pla Parcial:


Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones verdes encara
que sigui amb una ràtio inferior a l’establerta pel Decret 344/2006 d’estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.



Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si més no a efectes
del càlcul de la capacitat de l’oferta.



Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de
transport públic i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la
incidència del trànsit rodat generat més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la
BV-2241, travessera urbà de Sant Llorenç d’Hortons....).



Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en zona verda.
Tant en les zones verdes com en l’ús industrial, aquesta dotació serà ampliable
segons la demanda i a càrrec del promotor.

-

D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, resta prohibit, amb caràcter general, l’abocament
directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües
continentals o qualsevol altre element de domini públic hidràulic, excepte que es compti amb
la prèvia autorització administrativa.

-

Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras i el Llistat de
tàxons que es recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

-

Per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques
actualment no conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i
paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que
comportin actuacions al subsol. Aquestes s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
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ANNEX 1.- ANTECEDENTS

ÍNDEX
1. Informes sectorials emesos en la tramitació de l’expedient

-

Informe de data 31 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Qualitat acústica i qualitat lumínica.

-

Informe de data 15 d’abril de 2019. De Protecció Civil

-

Informe de data 10 d’abril de 2019. De FGC ferrocarrils de la generalitat de Catalunya.

-

Informe de data 27 de febrer de 2020. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 10 de març de 2020. Departament de Cultura.

-

Informe de data 25 de maig de 2020. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP).

1.1. Avanç de la Mp del PGO “El clot del Xarel.lo 2”
En data setembre de 2018 es va presentar l’Avanç de la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el Document Inicial Estratègic. En base a aquests documents s’han
rebut els següents informes sectorials:
-

Document d’abast, de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis
Territorials a la Catalunya Central.

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Direcció General de Desenvolupament Rural.

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya
(CRARC).

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

1.3. Informes previs a l’aprovació provisional
-

Informe proposta sobre la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació el Clot del Xarelꞏlo 2, al terme municipal de Masquefa, de data 29 de maig
de 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental (OTAA).

-

Informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, de la sessió de 8 de maig de 2020.

-

RESOLUCIÓ de data 10 de juny de 2020, per la qual es formula la declaració ambiental
estratègica de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarelꞏlo 2, al terme
municipal de Masquefa. (exp. OTAABA20180180).

1.2. Aprovació inicial de la Mp del PGO “El clot del Xarel.lo 2”

1.4. Informe aprovació definitiva

En data 14 de març de 2019 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el l’Estudi Ambiental Estratègic. En base a aquests documents s’han
rebut els següents informes sectorials:

-

-

Informe de data 1 d’agost de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 3 d’abril de 2019. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 9 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Vector Aire

-

Informe relatiu a l’EAMG, de data 26 d’abril de 2019

-

Informe de data 2 de maig de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès de 6 d’agost de 2020, per el que
s’aprova definitivament la Modificació Puntual i supeditant-ne la seva executivitat a la
presentació d’un Text refós.
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1.1. Avanç de la Mp del PGO “El clot del Xarel.lo 2”
En data setembre de 2018 es va presentar l’Avanç de la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el Document Inicial Estratègic. En base a aquests documents s’han
rebut els següents informes sectorials:
-

Document d’abast, de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis
Territorials a la Catalunya Central.

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Direcció General de Desenvolupament Rural.

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya
(CRARC).

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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/HV OOHUHVPpV GHVWDFDGHV VyQ HOWRUUHQW GH &D1¶(VWHYH L XQ DIOXHQWVHX LQQRPLQDW (Q HO
FDV GH O¶DIOXHQW LQQRPLQDW DTXHVW QHL[ D O¶jPELW L HV FRQVLGHUD TXH HV XQD OOHUD SULYDGD D
O¶LJXDOTXHHQWRUUHQWGH&D1¶(VWHYHTXHOLPLWDDOQRUGDPEO¶jPELW


7DO FRP OHV GHILQHL[ O¶DUWLFOH  GHO 75/$ OHV OOHUHV GH GRPLQL SULYDW VyQ DTXHOOHV SHU RQ KL
GLVFRUUH RFDVLRQDOPHQW DLJXD GH SOXMD L GHV GHO VHX RULJHQ WUDYHVVHQ QRPpV ILQTXHV
SDUWLFXODUV3HOTXHIDDOHVREUHVLDFWXDFLRQVTXHV¶DXWRULW]HQHQDTXHVWHVOOHUHVV¶DSOLFDUj
HOTXHV¶HVWDEOHL[DO¶DUWLFOHGHO75/$

/¶DUWLFOH  GHO 5'3+ GHILQHL[ HOV PDUJHV FRP HOV WHUUHQ\V TXH OOLQGHQ DPE OHV OOHUHV
S~EOLTXHVLHVWDEOHL[TXHHQWRWDODVHYDH[WHQVLyORQJLWXGLQDOHOVPDUJHVHVWDQVXEMHFWHV
D

D XQD]RQDGHVHUYLWXGGHPG¶DPSODGDSHUD~VS~EOLFUHJXODGDDO5'3+

E XQD]RQDGHSROLFLDGHPG¶DPSODGDRQHVFRQGLFLRQDUjO¶~VGHOVzOLGHOHVDFWLYLWDWV
TXHV¶KLGHVHQYROXSLQ

/D]RQDGHVHUYLWXGWpOHVILQDOLWDWVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHGHO5'3+LKDGHTXHGDUOOLXUH
GH TXDOVHYRO FRQVWUXFFLy L HGLILFDFLy L VHU DSWD L SUDFWLFDEOH HQ WRW PRPHQW  4XDOVHYRO
DFWXDFLyHQ]RQDGHVHUYLWXGHVWDUjVRWPHVDDOTXHV¶HVSHFLILFDDO¶DUWLFOHGHO5'3+/D
SODQWDFLyG¶HVSqFLHVDUEzULHVHQDTXHVWD]RQDUHTXHULUjO¶DXWRULW]DFLyGHO¶$&$




3jJLQDGH

3HUUHDOLW]DUREUHVHQ]RQDGHSROLFLDGHOOHUHVFDOGLVSRVDUGHO¶DXWRULW]DFLyGHO¶$&$DQR
VHUTXHHO3ODG¶2UGHQDFLy8UEDQDFRUUHVSRQHQWRG¶DOWUHVILJXUHVG¶RUGHQDPHQWXUEDQtVWLFR
SODQV G¶REUHV GH O¶$GPLQLVWUDFLy KDJLQ HVWDW MD LQIRUPDWV SHU O¶$&$ L V¶KDJLQ UHFROOLW OHV
SUHYLVLRQV IRUPXODGHV HQ DTXHVWV LQIRUPHV DUWLFOH  5'3+  7RWHV DTXHVWHV REUHV HV
UHJLUDQSHOTXHHVWDEOHL[HQHOVDUWLFOHVDLGHO5'3+

(QTXDOVHYROFDVWRWHVOHVREUHVTXHV¶KDJLQGHUHDOLW]DUHQ]RQDGHGRPLQLS~EOLFKLGUjXOLF
FDOGUj TXH WLQJXLQ O¶DXWRULW]DFLy H[SUHVVD G¶DTXHVW 2UJDQLVPH IRUD GHOV FDVRV HQ TXq
O¶LQIRUPHH[FORJXLH[SUHVVDPHQWDTXHVWDQHFHVVLWDW


*XLHVWqFQLTXHVGHO¶$&$

(OVDUWLFOHVDGHOHVGHWHUPLQDFLRQVQRUPDWLYHVGHO3ODGH*HVWLyGHOGLVWULFWHGHFRQFD
IOXYLDOGH&DWDOXQ\D HQHQGDYDQW3*'&)(& DSURYDGHVSHU'HFUHWGHGHJHQHU
HVWDEOHL[HQ XQ VHJXLW GH FULWHULV SHO GHVHQYROXSDPHQW G¶DFWLYLWDWV GLQV GH OD ]RQD GH IOX[
SUHIHUHQW L O¶H[HFXFLy G¶REUHV HQ ]RQD GH GRPLQL S~EOLF KLGUjXOLF  R HQ ]RQD GH SROLFLD GH
OOHUHVjPELWVHQTXHO¶$&$WpFRPSHWqQFLHV

$TXHVWHVGLVSRVLFLRQVVyQFRPSOHPHQWjULHVGHODUHJXODFLyFRQWLQJXGDDOVDUWLFOHVELV
WHU TXjWHU  ELV L  GHO 5HJODPHQW GHOGRPLQL S~EOLF KLGUjXOLF HQHQGDYDQW  5'3+ 
TXHHVWDEOHL[HQXQDUHJXODFLySHUDQRYHVLQVWDOāODFLRQVRDFWLYLWDWVVLWXDGHVHQ]RQDGHIOX[
SUHIHUHQWRHQD]RQDLQXQGDEOHDL[tFRPFULWHULVHVSHFtILFVGHGLVVHQ\LFRQVHUYDFLySHUD
REUHVGHSURWHFFLyPRGLILFDFLRQVGHOOHUHVLREUHVGHSDV

(OVFjOFXOVKLGUROzJLFVLKLGUjXOLFVHVIDUDQG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOGRFXPHQWWqFQLF
³*XLDWqFQLFD5HFRPDQDFLRQVWqFQLTXHVSHUDOVHVWXGLVG¶LQXQGDELOLWDWG¶jPELWORFDO´
DSURYDWSHUO¶$&$


$EDVWDPHQWG¶DLJXD
(OPXQLFLSLGH0DVTXHIDHVWjDEDVWLWSHU$7//SHUWDQWWpHOVHUYHLDVVHJXUDW

6¶LQIRUPD TXH OHV GHVSHVHV UHODWLYHV DO ILQDQoDPHQW GH OHV QRYHV LQIUDHVWUXFWXUHV
G¶DEDVWDPHQW REpO¶DPSOLDFLyGHOHVMDH[LVWHQWV FRUUHVSRQGUDQDOVSURSLHWDULVDIHFWDWVSHU
OHVQRYHVDFWXDFLRQVXUEDQtVWLTXHV

(Q HO FDV TXH KL KDJL DSURILWDPHQWV G¶DLJXD SURFHGHQWV GH SRXV R GH OOHUHV S~EOLTXHV HV
UHFRUGDTXH KDXUDQ GHUHJXODULW]DU ODVLWXDFLy GDYDQW O¶2UJDQLVPH GH &RQFD HQFDV GH QR
GLVSRVDU GH 5HVROXFLy  (Q TXDOVHYRO FDV V¶HVWDUj DO TXH HVWDEOHL[ HO 5'3+ WHQLQW HQ
FRPSWHHO5'GHGHPDLJSHOTXHHVPRGLILFDHO5'3+LHO5'/GH
GHMXOLROSHOTXDOV¶DSURYDHO7H[W5HIyVGHOD/OHLG¶$LJHV

3HU WDO GH IRPHQWDU O HVWDOYL L O ~V HILFLHQW L UDFLRQDO GH O DLJXD FDOGUjTXH HOV SURMHFWHV GH
QRXV HGLILFLV L FRQVWUXFFLRQV LQFRUSRULQ VLVWHPHV G¶HVWDOYL G¶DLJXD (Q DTXHVW
VHQWLWFDOGUjTXH DTXHVWV SURMHFWHV FRPSOHL[LQ HO TXH HVWDEOHL[ O 2UGHQDQoD WLSXV VREUH
HVWDOYL
G DLJXD
GH
OD
'LSXWDFLy
GH
%DUFHORQD
ZZZGLEDFDW[DU[DVRVWFDW2UGHQDQFD$LJXDSGI  /¶DSOLFDFLy G¶DTXHVWD RUGHQDQoD SHUPHW
DVVHJXUDU TXH WRWV HOV HGLILFLV WDQW S~EOLFV FRP SULYDWV GLVSRVHQ GH PHFDQLVPHV G HVWDOYL
G¶DLJXD D OHV GXW[HV DL[HWHV L FLVWHUQHV L GH FRPSWDGRUV L UHJXODGRUV GH SUHVVLy SHU D
FDGDVFXQ GHOV KDELWDWJHV ORFDOV L XVRV GLIHUHQWV /¶2UGHQDQoD H[LJHL[ WDPEp OD QHFHVVLWDW
G¶LQFRUSRUDU XQ R PpV VLVWHPHV GH UHXWLOLW]DFLy G¶DLJXD DOV HGLILFLV UHXWLOLW]DFLy G DLJHV
JULVHV G DLJXD GH SOXMD G DLJXD VREUDQW GH SLVFLQHV  HQ IXQFLy GH OD VHYD WLSRORJLD
XQLIDPLOLDU SOXULIDPLOLDU KRWHOV RILFLQHV  /¶$&$ UHFRPDQD D PpV TXH HOV VHUYHLV
3jJLQDGH





PXQLFLSDOVGHUHJGH]RQHVYHUGHVLGHQHWHMDYLjULDLGHFODYHJXHUDPXWLOLW]LQSUHIHUHQWPHQW
DLJXDSURFHGHQWGHIRQWVDOWHUQDWLYHVDODSRWDEOH DLJXDUHJHQHUDGDVXEWHUUjQLDGHSOXMD L
TXHDL[tV HVSHFLILTXLDOVSOHFVGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVPXQLFLSDOV

6DQHMDPHQW

6HJRQVODPHPzULDSUHVHQWDGD³ODSUR[LPLWDWDPEHOSROtJRQLQGXVWULDOLODSUHVqQFLDGH
VHUYHLVH[LVWHQWVSHUPHWUjXQDFRUUHFWDFRQQH[LyDOHV[DU[HV´

$WqVTXHHOGHVHQYROXSDPHQWGHOVHFWRUHVVLWXDHQXQKRULW]yIXWXULQGHWHUPLQDWLTXHHQHO
PRPHQW GH O¶HPLVVLy G¶DTXHVW LQIRUPH QR HV SRW JDUDQWLU OD FRQQH[Ly D FDS VLVWHPD GH
VDQHMDPHQW HQ DOWD HO VHFWRU LQFORXUj XQD UHVHUYD HFRQzPLFD L G¶HVSDL TXH WLQGUj GREOH
TXDOLILFDFLyFRP D VLVWHPDJHQHUDO GH VHUYHLV WqFQLFV GHIRUPD SULRULWjULD L DOKRUDFRP D
VLVWHPDJHQHUDOG¶HTXLSDPHQWVSULYDWVRQV¶KLXELFDULDXQVLVWHPDGHVDQHMDPHQWDXWzQRP
HQ FDV TXH QR VLJXL SRVVLEOH OD FRQQH[Ly D FDS VLVWHPD GH VDQHMDPHQW HQ DOWD WRW HQ
FRQFRUGDQoD DPE O¶DUWLFOH  µ*HVWLy GHOV VLVWHPHV S~EOLFV GH VDQHMDPHQW¶ GH OHV
GHWHUPLQDFLRQV QRUPDWLYHV GHO 3OD GH JHVWLy GHO GLVWULFWH GH FRQFD IOXYLDO GH &DWDOXQ\D
3*'&)&  DPE O¶DSDUWDW µL &UHL[HPHQWV XUEDQtVWLFV¶ GHO FDStWRO  GHO 3URJUDPD GH
PHVXUHVGHO3*'&)&LDPEO¶DSDUWDWµ&ULWHULVSHUO¶DSOLFDFLyGHOVFRQYHQLVGHVDQHMDPHQW
XUEDQtVWLFV SHU QRXV FUHL[HPHQWV¶ GH O¶DQQH[  GHO 3URJUDPD GH PHVXUHV GHO 3*'&)&
DSURYDWVSHO'HFUHWGHGHJHQHU

'H FRQIRUPLWDW DPE O¶DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW GHO GRPLQL S~EOLF KLGUjXOLF DSURYDW SHO 5HLDO
GHFUHW  GH  G¶DEULO O¶$MXQWDPHQW KDXUj GH FRPXQLFDU D O¶$JqQFLD &DWDODQD GH
O¶$LJXD HO SURMHFWH G¶XUEDQLW]DFLy 6L HQ DTXHVW WUjPLW O¶$JqQFLD &DWDODQD GH O¶$LJXD
GHWHUPLQD HQ EDVH D O¶HVWDW GH VDWXUDFLy GHO VLVWHPD OHV SUHYLVLRQV GHO 3URJUDPD GH
0HVXUHV GHO 3*'&)& L OD YDORUDFLy G¶DOWUHV DOWHUQDWLYHV TXH ILQDOPHQW HV SRW DGPHWUH OD
FRQQH[Ly GH OD [DU[D G¶DLJHV UHVLGXDOV GHO VHFWRU DO VLVWHPD GH VDQHMDPHQW HQ DOWD HO
SURPRWRU GHO VHFWRU G¶DFRUG DPE OHV SUHYLVLRQV GH OD YLJHQW OHJLVODFLy XUEDQtVWLFD GH
&DWDOXQ\D L GHO 3OD GH JHVWLy GHO GLVWULFWH GH FRQFD IOXYLDO GH &DWDOXQ\D KD G¶DVVXPLU HOV
FRVWRVGHOHVDFWXDFLRQVQHFHVVjULHVSHUWDOGHFRQQHFWDUOHVLQVWDOāODFLRQVG¶HYDFXDFLyGH
OHV VHYHV DLJHV UHVLGXDOV DOV VLVWHPHV S~EOLFV GH VDQHMDPHQW L HVWj REOLJDGD D DSRUWDU D
O¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDODSDUWSURSRUFLRQDOGHOFRVWG¶LQYHUVLyGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHV
GHVDQHMDPHQWTXHOLGRQDUDQVHUYHLGHFRQIRUPLWDWDPEO¶$JqQFLD

(QDTXHVWVHQWLWDWHQHQWDO¶DUWLFOHµ&UHDFLyGHODWD[DSHUO¶DFFpVDOHVLQIUDHVWUXFWXUHV
GHVDQHMDPHQWHQDOWD¶GHOD/OHLGHGHPDUoGHPHVXUHVILVFDOVDGPLQLVWUDWLYHV
ILQDQFHUHVLGHOVHFWRUS~EOLFLGHFUHDFLyLUHJXODFLyGHOVLPSRVWRVVREUHJUDQVHVWDEOLPHQWV
FRPHUFLDOV VREUH HVWDGHV HQ HVWDEOLPHQWV WXUtVWLFV VREUH HOV HOHPHQWV UDGLRWz[LFV VREUH
EHJXGHVHQVXFUDGHVHQYDVDGHVLVREUHHPLVVLRQVGHGLz[LGGHFDUERQL¶V¶LPSRVDXQDWD[D
SHU D O¶DFFpV D OHV LQIUDHVWUXFWXUHV GH VDQHMDPHQW HQ DOWD H[LVWHQWV R DOHV SUHYLVWHV HQ HO
SURJUDPD GH VDQHMDPHQW G¶DLJHV UHVLGXDOV XUEDQHV R HQ O¶LQVWUXPHQW GH SODQLILFDFLy
KLGUROzJLFD YLJHQW HQ HOV FDVRV HQ TXH HV SUHYHJLQ DFWXDFLRQV XUEDQtVWLTXHV GH QRYD
XUEDQLW]DFLy L GH UHIRUPD R UHQRYDFLy GH OD XUEDQLW]DFLy VHPSUH L TXDQ DTXHVW GDUUHU FDV
FRPSRUWL XQ LQFUHPHQW GH JHQHUDFLy G¶DLJHV UHVLGXDOV VLJXL FRP D FRQVHTqQFLD G¶XQD
PDMRUHGLILFDELOLWDWRGHQVLWDWGHO¶~VXUEDQtVWLFFRPDFRQVHTqQFLDG¶XQFDQYLG¶~V

/DTXRWDHVFDOFXODVHJRQVOHVGHVSHVHVG¶LQFUHPHQWGHODFDSDFLWDWGHGHSXUDFLyGHULYDGHV
GHO QRX GHVHQYROXSDPHQW D SDUWLU GHO QRPEUH G¶KDELWDQWV HTXLYDOHQWV +(  GHO VHFWRU L
G¶DFRUG DPE OD GHVSHVD GHULYDGD GH O¶~V GHOV FROāOHFWRUV HQ DOWD H[LVWHQWV pV D GLU OD
ORQJLWXGHQTXLOzPHWUHVGHVGHODFRQQH[LyDOVLVWHPDILQVDO¶('$5GHOVFROāOHFWRUVGHOD
[DU[DHQDOWDTXHV¶XWLOLW]DUDQSHOWUDQVSRUWGHO¶HIOXHQWG¶DLJHVUHVLGXDOV

(OVLVWHPDGHVDQHMDPHQWS~EOLFHQDOWDpVO¶('$5GH0DVTXHIDO¶DGPLQLVWUDFLyDFWXDQWGHO
TXDO pV O¶$JHQFLD &DWDODQD GH O¶$LJXD 6HJRQV OHV GDGHV GLVSRQLEOHV HQ DTXHVWD $JqQFLD
SHU D O¶DQXDOLWDW  HO VLVWHPD HV WURED D XQ  GH VDWXUDFLy GH FDEDO GH OD VHYD
FDSDFLWDW GH GLVVHQ\ L D XQ  GH OD VHYD FjUUHJD L SHU WDQW QR HV FRQVLGHUD VDWXUDW
G¶DFRUGDPEHOVFULWHULVGHO¶DUWLFOHGHO'HFUHWSHOTXDOV¶DSURYDHOUHJODPHQW
GHOVVLVWHPHVS~EOLFVGHVDQHMDPHQW

'¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  GHO 5'/  ³5HVWD SURKLELW DPE FDUjFWHU JHQHUDO
O¶DERFDPHQW GLUHFWH R LQGLUHFWH G¶DLJHV L GH SURGXFWHV UHVLGXDOV VXVFHSWLEOHV GH
FRQWDPLQDU OHV DLJHV FRQWLQHQWDOV R TXDOVHYRO DOWUH HOHPHQW GHO GRPLQL S~EOLF KLGUjXOLF
H[FHSWHTXHHVFRPSWLDPEODSUqYLDDXWRULW]DFLyDGPLQLVWUDWLYD´


+LGURORJLDKLGUjXOLFD,QXQGDELOLWDW

/D PRGLILFDFLy SUHYHX OD FUHDFLy G¶XQD QRYD SHoD GH VzO XUEDQLW]DEOH DGMDFHQW DO SROtJRQ
LQGXVWULDOH[LVWHQW$TXHVWDQRYDSHoDSHUODVHYDXELFDFLyDODFDSoDOHUDG¶XQWRUUHQWTXH
pVGRPLQLSULYDWQRHVG¶HVSHUDUTXHSUHVHQWLSUREOHPHVG¶LQXQGDELOLWDW

&RQFOXVLRQV

6¶HPHW HO SUHVHQW LQIRUPH SHU WDO TXH OHV FRQVLGHUDFLRQV TXH HV IDQ HQ UHODFLy DO GRPLQL
S~EOLF KLGUjXOLF OD ]RQD GH SROLFLD GH OOHUHV OD ]RQD GH VHUYLWXG O¶DEDVWDPHQW G¶DLJXD HO
VDQHMDPHQW OHV DIHFFLRQV DPELHQWDOV OD LQXQGDELOLWDW L OHV EDVVHV GH ODPLQDFLy GH SOXYLDOV
V¶LQFORJXLQDO¶HVWXGLDPELHQWDOHVWUDWqJLFTXHSRVWHULRUPHQWYDORUDUjDTXHVWD$JqQFLD

3HOWDOGHGRQDUFRPSOLPHQWDOD'LUHFWLYD0DUFGHO¶$LJXDO¶$YDQoGHOD0RGLILFDFLy3XQWXDO
GHO3*28GH0DVTXHID³(O&ORWGHO;DUHOāOR³ 27$$%$ KDXUjG¶DQDU
DGDSWDQWVH D OHV GLVSRVLFLRQV  TXH HV GHULYLQ GH O¶DSOLFDFLy GH OD 'LUHFWLYD 0DUF L HQ
SDUWLFXODU DO 3OD GH JHVWLy GHO GLVWULFWH GH FRQFD IOXYLDO GH &DWDOXQ\D DSURYDW HO  GH
GHVHPEUHGH 'HFUHW'2*& 

3HO TXH ID DOV QRXV FUHL[HPHQWV XUEDQtVWLFV UHFRUGHP TXH OHV GHVSHVHV UHODWLYHV DO
ILQDQoDPHQW GH OHV QRYHV LQIUDHVWUXFWXUHV G¶DEDVWDPHQW G¶DLJXD R GH VDQHMDPHQW
FROāOHFWRUV ERPEDPHQWV ('$5 HPLVVDULV HWF  R Ep O¶DPSOLDFLy GH OHV MD H[LVWHQWV
FRUUHVSRQHQ DOV SURSLHWDULV DIHFWDWV SHU OD QRYD DFWXDFLy XUEDQtVWLFD G¶DFRUG DPE OD
QRUPDWLYDXUEDQtVWLFDUHODWLYDDOHVREUHVG¶XUEDQLW]DFLy

(OGRPLQLS~EOLFKLGUjXOLFQRFRPSXWDUjDHIHFWHVGHUHSDUWLPHQWGHFjUUHJXHVLEHQHILFLV



9LVWLSODX
(O'LUHFWRU
3HUGHOHJDFLy 5HVROXFLy7(6GHGHQRYHPEUH'2*&GH HO
&DSGHOD'HPDUFDFLy7HUULWRULDO
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Masquefa 31 de gener de 2019

Informe tècnic a petició de l’Ajuntament de Masquefa.

Objecte de l’informe: Pla general d’ordenació del Clot del Xarel·lo 2, Masquefa (Anoia)
Informe del CRARC, complementari de l’informe redactat pels Serveis Territorials a la

PUNTUALITZACIONS A:

Catalunya Central dels Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Aspectes a considerar del vector medi natural

Analitzat el terreny in situ, cal considerar les següents puntualitzacions:
1) En efecte, la zona de combinació de boscos, prats i conreus es una zona escollida per alguns
amfibis per al seu cicle biològic. Tanmateix, no es una zona exclusiva, i el gripau corredor, per
exemple (Epidalea calamita), es una coneguda espècie oportunista que tanca el seu cicle
reproductiu en qualsevol punt d’aigua esporàdic , no sent necessari una bassa fixe.
La salamandra comú (Salamandra salamandra) necessita basses estables, no temporals per a
la seva reproducció, i d’una certa fondària. No s’ha trobat cap que compleixi aquestes
característiques en la zona afectada per la proposta d’ampliació. Tanmateix, queda demostrada
la reproducció d’aquestes especies en les nombroses rieres i basses naturals que existeixen al
municipi Masquefa i en les bases que es disposen al CRARC, constituïdes expressament per
a la conservació dels amfibis, i de les quals l’Ajuntament en té especial cura des de fa més de
21 anys.
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2) Com a curs d’aigua, s’ha localitzat un torrent innominat que canalitza les aigües de pluja cap al
Torrent de Sant Esteve. Aquest torrent es mantindrà en gran mesura inalterat segons la darrera
modificació del projecte exposat, per tal de que no afecti a hidrologia de l’indret.

Conclusió
Es considera que tant la zona com l’actuació escollides per l’ampliació de l’”Aldi” no entra en conflicte
amb cap espècie animal en règim de protecció especial.

3) Les aus que s’esmenten són molt comuns a la zona prospectada, així com a la resta del territori
de Masquefa. Els fringíl·lids com Carduelis carduelis, Serinus serinus, Carduelis chloris i
Fringilla coelebs, nidifiquen a la zona de l’església de Sant Pere (cementiri vell) i a les àrees
periurbanes on hi ha vinyes i altres conreus. Els insectívors com Parus major i Silvia
melanocephala, tot i ser menys comuns, son fàcilment observables als boscos que es mantenen
perifèrics a Masquefa i fins i tot a l’interior dels jardins de la vila, on també hi nidifiquen. Cal
destacar que els bosquets de pins que estan a la zona on es proposa l’actuació, no es veuran
malmesos per l’esmentada actuació.
4) Consultada la base de dades de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) al departament de Medi
Natural, s’ha comprovat que l’àrea on es proposa l’actuació esta a la perifèria llunyana de les
parelles nidificants a Piera o a Gelida. Aquesta àliga pot utilitzar els boscos i les especies que

Albert Martínez-Silvestre
Doctor Veterinari

Joaquim Soler Massana
Director Tècnic de CRARC

Diplomat Europeu en Medicina de Zoos (ECZM, Especialitat Herpetologia)
Acreditat AVEPA (Animals Exòtics)

hi viuen com aliment (perdiu, per exemple) i cal esmentar novament que l’actuació que es

Veterinari Col·legiat COVB 1792.

proposa no implica la tala de cap bosc, mantenint el mosaic de vegetació forestal.

Director Científic CRARC.

5) L’Ajuntament de Masquefa es una entitat molt preocupada per la conservació del patrimoni
natural, com així ho ve demostrant des de la creació del CRARC fa mes de 22 anys i per les
continues actuacions de millora de turons, camps, control i prevenció d’incendis i fins i tot
alliberament de fauna herpetològica als punts d’aigua del seu territori. Té especial preocupació
per no malmetre els espais on es poden realitzar intervencions urbanístiques, fet que ens
permet considerar-lo com una administració solvent en la conservació del medi natural.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

1.2. Aprovació inicial de la Mp del PGO “El clot del Xarel.lo 2”
En data 14 de març de 2019 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el l’Estudi Ambiental Estratègic. En base a aquests documents s’han
rebut els següents informes sectorials:
-

Informe de data 1 d’agost de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 3 d’abril de 2019. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 9 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Vector Aire

-

Informe relatiu a l’EAMG, de data 26 d’abril de 2019

-

Informe de data 2 de maig de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

-

Informe de data 31 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Qualitat acústica i qualitat lumínica.

-

Informe de data 15 d’abril de 2019. De Protecció Civil

-

Informe de data 10 d’abril de 2019. De FGC ferrocarrils de la generalitat de Catalunya.

-

Informe de data 27 de febrer de 2020. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 10 de març de 2020. Departament de Cultura.

-

Informe de data 25 de maig de 2020. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP).

ANNEX 1. ANTECEDENTS

oficines territorials d’acció i avaluació ambiental, en l’àmbit del seu territori, l’emissió dels
informes sobre els plans, programes i projectes que li siguin requerits.

1. Identificació de l’expedient

4. Descripció de la proposta

Assumpte:

Modificació puntual del Pla general d’ordenació

Municipi:

Masquefa (Anoia)

Es proposa la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme
municipal de Masquefa, que té per objecte possibilitar l’ampliació de les instal·lacions del centre
logístic d’ALDI, situat a ponent dels terrenys objecte d’estudi. La superfície de l’àmbit d’actuació
és de 115.870 m2.

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20180180 (URB 213/18)

2. Antecedents
- En data 11 d’octubre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de document d’abast sobre l’avanç de la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, presentada
per l’Ajuntament.
- En data 25 d’octubre de 2018, es va notificar a l’Ajuntament de Masquefa ofici d’aquesta
Oficina Territorial pel qual es requerí completar el document inicial estratègic sobre la
Modificació puntual de referència, el qual havia de reunir els requisits de validesa i eficàcia de
les còpies realitzades per les administracions públiques, per tal de procedir amb la seva
tramitació.
- En dates 9 i 14 de novembre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic esmentat el
document inicial estratègic ampliat sobre l’avanç de la Modificació puntual de referència,
presentat per l’Ajuntament.
- En data 21 de gener 2019, es va notificar a l’Ajuntament de Masquefa el document d’abast
emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de gener de 2019, juntament amb els informes
rebuts en resposta a les consultes efectuades.
- En data 6 de febrer de 2019, es va notificar a l’Ajuntament l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de 4 de febrer de 2019, rebut posteriorment a l’emissió del document d’abast.
- En data 27 de març de 2019, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud
d’informe sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al
terme municipal de Masquefa, aprovada inicialment pel Ple ordinari en sessió de 14 de març de
2019, presentada per l’Ajuntament.
3. Fonaments de dret
Aquest informe s’emet en compliment d’allò que determinen la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, i la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, així com en virtut d’allò previst en l’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, segons el qual correspon a les
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Informe sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al
terme municipal de Masquefa

La Modificació puntual preveu assolir els objectius següents:
- Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m2.
- Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una
superfície total de 115.000 m².
- La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la
carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya; i l’altre, al carrer d’Alemanya per l’accés al nou
sector industrial.

5. Anàlisi ambiental
Valoració de documentació ambiental presentada
S’escau recordar que la present Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Masquefa
és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, d’acord amb l’apartat 6.a) quart de la
disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
En el marc d’aquest procediment, l’Oficina Territorial va emetre el document d’abast sobre
l’avanç de la Modificació puntual en data 18 de gener de 2019.
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Respecte a la documentació ambiental aportada, cal destacar que l’estudi ambiental estratègic
(EAE, en endavant) s’ajusta a l’estructura definida en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com al contingut establert en
l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Detalladament, pel que
fa als requeriments efectuats en el document d’abast, cal fer les consideracions següents:

En aquest ordre de coses, també cal fer palès que es va tramitar l’avanç del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Masquefa. Aquesta Oficina Territorial va emetre el document d’abast
en data 19 de desembre de 2012. L’alternativa seleccionada en l’avanç de Pla proposava una
ampliació del polígon industrial del Clot del Xarel·lo, que parcialment coincideix amb la present
proposta de la Modificació puntual. De les valoracions efectuades en el citat document d’abast
sobre aquesta ampliació, cal referir-se a la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a
l’àmbit ampliació Clot del Xarel·lo sobre la qual aquesta Oficina Territorial no va emetre informe,
tal com s’ha indicat anteriorment, però sí es va emetre l’informe urbanístic i territorial en data 28
de juliol de 2011.

Quant a l’apartat d’Objectius, criteris i indicadors ambientals, s’ha comprovat que l’EAE recull la
totalitat de la proposta d’objectius, criteris ambientals i indicadors efectuada en el document
d’abast, a excepció d’un criteri ambiental. Pel que fa als indicadors ambientals, es constata la
seva incorporació i càlcul per cadascuna de les alternatives plantejades.
Respecte l’apartat d’avaluació i justificació ambiental de l’alternativa seleccionada, s’ha
comprovat que el document ambiental no fa servir els criteris ambientals adoptats i que tampoc
s’analitza l’alternativa 0. D’aquesta manera, cal reiterar que l’avaluació de les alternatives
d’ordenació s’haurà d’efectuar sobre la totalitat de les alternatives contemplades i en base a la
proposta d’objectius i criteris ambientals finalment adoptada, per la qual cosa cal procedir a la
seva esmena.
Model de desenvolupament i coherència amb el planejament urbanístic i territorial vigent
El planejament vigent del municipi de Masquefa és el Pla general d’ordenació urbana, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 5 de novembre de 1986, si bé amb
posterioritat s’han tramitat i aprovat nombroses modificacions puntuals.
Tal com es va indicar en el document d’abast, els documents urbanístics i l’EAE hauran de
recollir, pel que fa als antecedents de la present ampliació, que l’actual polígon industrial del
Clot del Xarel·lo es va delimitar arran de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de la zona del Clot del Xarel·lo-can Quiseró, la qual fou objecte d’avaluació ambiental.
El procediment ambiental va finalitzar mitjançant la resolució de la directora dels Serveis
Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, de 4 de febrer de 2008, per la qual es va
atorgar la conformitat a la seva memòria ambiental. La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va aprovar-la definitivament en sessió de 30 d’abril de 2008.
Alhora, cal incloure que aquesta Oficina Territorial va emetre informe sectorial sobre el Pla
parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”, en data 9 de desembre de 2008,
amb una sèrie de condicionants. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovarlo definitivament en sessió de 10 de març de 2009. Posteriorment, l’any 2011 es va presentar
una Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit ampliació Clot del Xarel·lo sobre
la qual aquesta Oficina Territorial no va emetre informe ja que va ser retirada per l’Ajuntament
de Masquefa.
Igualment, s’haurà de recollir que es va trametre una Modificació puntual del Pla general
d’ordenació referent als usos del Pla parcial urbanístic del sector industrial del Clot del Xarel·lo,
i una Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector industrial del Clot del Xarel·lo,
sobre les quals aquesta Oficina Territorial va emetre informes en data 12 de juny de 2014.
Ambdues van ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central en sessió d’11 de juliol de 2014.

3

C. d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
Fax 93 214 70 58
http://www.gencat.cat/territori

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Laura Fonts Torres
01/08/2019, CPISR-1 C Ana
Belen Olaya Montero
01/08/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TQ15BKTL0ZFYFMEN3V09K8PAY5CEYGP*
0TQ15BKTL0ZFYFMEN3V09K8PAY5CEYGP

Data creació còpia:
02/08/2019 08:19:27
Data caducitat còpia:
02/08/2022 00:00:00
Pàgina 3 de 15

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

En quant als apartats de Relació amb altres plans i programes i d’Identificació dels elements
ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla del document d’abast, al llarg del present informe
s’indicarà el grau d’incorporació i compliment d’aquestes determinacions.

Així, una de les consideracions efectuades en el citat informe urbanístic i territorial era que
s’havien de mantenir classificats com a sòl no urbanitzable les dues peces del terreny al costat
sudoriental de la hipotètica traça del Quart cinturó o bé, en cas de mantenir-se dins del nou
sector urbanitzable, s’havien de qualificar com a espai lliure de cessió. Aquests terrenys als
quals fa referència l’informe urbanístic i territorial coincideixen parcialment amb l’àmbit
d’actuació de la present proposta de la Modificació puntual.
En conseqüència, caldrà que tant el document urbanístic i ambiental recullin aquests
antecedents explícitament ja que s’ha comprovat que aquests no resten incorporats.
Quant al planejament territorial, cal dir que el Pla territorial parcial de la Catalunya Central
(PTPCC) inclou els terrenys d’estudi dins de la categoria de sòl de protecció preventiva del
sistema d’espais oberts, i incorpora la previsió del nou traçat per a un futur vial que ha d’unir el
nucli de Masquefa amb la BV-2249. Alhora, cal referir que, malgrat que el terme municipal de
queda fora de l’àmbit d’aplicació del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), cal prendre
en consideració les seves determinacions ja que, atenent a la seva localització encavalcada
entre ambdós àmbits territorials, s’ha constatat que hi ha disposicions del PTMB que
convergeixen en el terme municipal; així doncs, el PTMB identifica l’àmbit d’actuació
parcialment inclòs o en continuïtat amb un connector ecològic.
En aquest sentit, en els apartats d’impactes i de mesures de l’EAE, es recull que en l’ordenació
de l’àmbit al sud-est de la reserva viària es mantindrà com a zona verda amb els poblaments
naturals de vegetació agrícola i de marges, com a espai de connectivitat d’acord amb les
previsions del PTMB.
En qualsevol cas, pel que fa a l’adequada conveniència de la present Modificació puntual a les
determinacions del planejament urbanístic i territorial vigent, caldrà atendre a les
consideracions que pugui establir, si s’escau, l’òrgan competent en matèria urbanística.
Anàlisi ambiental dels valors naturals i de la proposta d’ordenació
En primer lloc, cal referir que en el document d’abast es va posar de rellevància que l’ampliació
proposada resultava ambientalment més adient en continuïtat amb el polígon industrial de Can
Bonastre ja executat; en qualsevol cas, es requerí cercar d’altres alternatives d’ubicació que
poguessin garantir la conservació del patrimoni natural i la compatibilitat de la proposta amb els
riscos que varen ser identificats en el mateix document d’abast.
En aquest sentit, l’EAE que ara s’avalua ambientalment planteja cinc alternatives d’ordenació –
l’alternativa zero i quatre alternatives diferents–, entre elles l’àmbit que es va plantejar des
d’aquesta Oficina Territorial. Les diferents alternatives plantejades, excepte l’alternativa zero, es
confronten amb els objectius ambientals i indicadors ambientals de seguiment, tal com s’ha dit
anteriorment.
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Així mateix, es destacaren els moviments de terres necessaris per condicionar la plataforma on
encaixar l’edificació industrial i logística, així com la vialitat. En relació amb els riscos geològics,
es palesà que la perillositat geològica de l’àmbit d’actuació és de grau mig-baix enfront els
moviments de vessants i, arran de les aportacions de l’organisme competent es van constatar
inestabilitats geològiques i es va recomanar l’elaboració d’estudis previs a futures actuacions.
Pel que fa al risc d’inundabilitat, al voltant del torrent innominat afectat per la proposta i el
torrent Fondo, es requerí que l’EAE valorés la presència de zones probables d’inundabilitat, a
més de la zona de flux preferent i la zona inundable per episodis extraordinaris.

Així, s’apunta que, en relació amb l’alternativa 1, aquesta alternativa 2 ha ajustat els límits del
seu àmbit per excloure àrees catalogades d’hàbitat d’interès comunitari i no sobrepassar els
límits del terme municipal. A més a més, s’apunta que l’ordenació resultant de l’alternativa 2
també permet, en relació amb l’1, mantenir la qualificació d’espai lliure de cessió de les
parcel·les al sud-est de la reserva viària, d’acord amb les indicacions de l’informe urbanístic i
territorial emès en l’any 2011 referent a la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a
l’àmbit ampliació del Clot del Xarel·lo. S’ajusta igualment la posició de l’equipament públic per
tal de millorar el seu accés, que es realitzarà a través del carrer d’Alemanya, igual que en el cas
de les parcel·les industrials, evitant els accessos directes des de la carretera BV-2249.

Atenent les consideracions anteriors, a continuació s’analitza ambientalment la proposta
d’ordenació plantejada en la present Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del
Xarel·lo 2, aprovada inicialment en data 14 de març de 2019.

Respecte les alternatives 3 i 4, l’EAE apunta que la 2 suposa una transformació de menor
envergadura ja que se situa en un àmbit més allunyat dels sectors residencials, i que les
propostes d’implantació de les parcel·les industrials i l’establiment de les zones verdes
perimetrals permetrà una bona integració paisatgística en el conjunt industrial de la zona, i una
menor visibilitat des del principals sectors residencials, inclòs el nucli de Masquefa. La posició
del sector Clot del Xarel·lo 2, més enclotada en el terreny respecte la posició del sector Can
Bonastre 2 o l’àmbit de l’alternativa 4, en un àrea molt més oberta, fa que la visibilitat de
l’alternativa 2 sigui menor facilitant una bona integració paisatgística del sector, segons l’EAE.
L’EAE exposa, a més a més, que el nucli industrial que es crearà amb el desenvolupament de
l’alternativa 2 permet establir un pol industrial més compacte amb els sectors existents del Clot
del Xarel·lo i el Torrentfondo, mentre l’alternativa 3, tot i que també permet crear un pol
industrial conjuntament amb el sector existent de Can Bonastre, es manté com un sector
industrial més aïllat en la trama agrícola.
Tot i les valoracions de l’EAE sobre les diferents alternatives plantejades, cal recordar les
aportacions efectuades per aquesta Oficina Territorial en el document d’abast, sobre els
inconvenients ambientals observats en la proposta d’avanç de la Modificació puntual, les quals
hauran de ser preses en consideració entre les determinacions de l’alternativa 2.
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D’aquesta anàlisi, en l’EAE es justifica que l’alternativa seleccionada és la 2, la mateixa que en
la fase d’avanç de Pla. Els arguments que es plantegen són que, tot i que aquest àmbit suposa
la transformació de l’espai agrícola actual, permet compatibilitzar la preservació dels espais de
valor natural i ecològic, amb les necessitats de creixement industrial i el desenvolupament de
les infraestructures viàries previstes, tot garantint la creació d’un pol compacte d’activitats
industrials que satisfaci les demandes de parcel·les industrials de mida mitjana i gran, i una
correcta integració i transició d’aquest pol industrial vers els espais agrícoles i naturals que
l’envolten.

L’àmbit de la Modificació puntual té una superfície d’11,5 ha i s’ubica en continuïtat amb l’actual
polígon industrial Clot del Xarel·lo, en el terme municipal de Masquefa. Es tracta d’un espai
agrícola de secà amb marges i clapes de pinedes en zones de talussos i marges de torrents.
Val a dir que en el document d’abast es va posar de rellevància que part de l’àmbit semblava
ocupar terrenys del municipi de Sant Llorenç d’Hortons; la proposta que ara s’analitza ha reduït
la superfície de l’àmbit, restant inclosa íntegrament dins dels límits municipals de Masquefa.
Analitzats ambientalment els terrenys, indicar que aquests no afecten a cap espai natural
protegit, forest d’utilitat pública, zona humida inventariada, espai d’interès geològic o aqüífer
protegit.
L’EAE tramès assenyala que la major part dels terrenys de l’àmbit es troben ocupats per cultius
de vinyes, amb àrees importants de zones ermes corresponents a les antigues àrees
d’activitats extractives i/o zones on s’han realitzat moviments de terres. En les zones de
talussos amb forts pendents, apareixen alguns petits claps de pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) i zones de ginestars (Spartium junceum) que colonitzen aquests talussos.
S’afegeix que al voltant del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit, apareix un cordó important
de vegetació forestal amb predominança de pinedes però amb exemplars o claps dispersos
d’alzinar que ressegueixen els marges i vessants del torrent. En aquest sentit, destacar que la
proposta de la Modificació puntual aprovada inicialment s’ha ajustat per excloure els terrenys al
voltant de la desembocadura del torrent innominat en el torrent de Ca l’Esteve que estan
catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.

En aquest sentit, en el document d’abast es va posar de relleu que, si bé la proposta plantejada
es correspon a l’ampliació d’un polígon industrial existent, es recordava el caràcter aïllat del
primer, el difícil encaix d’aquest amb els elements naturals preexistents, i la nul·la adaptació
topogràfica dels usos principals i la vialitat, que es van palesar en la seva corresponent
avaluació ambiental.
Tal com s’analitzarà més deteniment en l’apartat següent, l’ampliació dels usos industrials
plantejada en l’alternativa seleccionada afecta totalment a un torrent innominat que aboca les
seves aigües al torrent de Ca l’Esteve, així com a una massa arbòria identificada com a hàbitat
d’interès comunitari de pinedes mediterrànies. D’acord amb les determinacions exposades en
el document d’abast, aquestes actuacions tenen un efecte acumulatiu respecte la implantació
del primer polígon industrial del Clot del Xarel·lo, que va a afectar a l’inici del torrent de Ca
l’Esteve i a les masses de vegetació d’hàbitats d’interès comunitari.
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Altrament, d’acord amb la cartografia consultada en l’àmbit d’estudi s’identifica un hàbitat
d’interès comunitari de pinedes mediterrànies (codi 9540). Durant la redacció del document
d’abast es va identificar una massa d’hàbitats d’alzinars i carrascars (codi 9340), tot i que en la
resposta a les consultes dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de
Territori i Sostenibilitat per l’emissió del document d’abast, i ara en l’EAE, es va recollir que es
varen efectuar comprovacions in situ i es constatà que només hi era present l’hàbitat de
pinedes mediterrànies i la vegetació de ribera del torrent innominat, valorant-se que aquests
elements serien totalment afectats atès que la proposta de sòl industrial s’ubica sobre seu.
En aquest sentit, el càlcul de l’indicador de la superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada
de les alternatives és erroni ja que la zonificació –ordenació no normativa– de l’aprofitament
industrial s’ubica sobre aquesta taca d’hàbitat de pinedes mediterrànies, tal com es pot veure
en la imatge anterior. Des d’aquesta Oficina Territorial s’ha comprovat que aquest error
s’origina pel fet que la cartografia d’hàbitat d’interès comunitari emprada en l’EAE no es
correspon amb la versió disponible més recent, per la qual cosa caldrà actualitzar aquestes
dades.
Alhora, cal recordar que aquesta massa d’hàbitat d’interès comunitari de pinedes mediterrànies
ja va ser afectada per la proposta d’ordenació i l’execució del primer polígon industrial del Clot
del Xarel·lo, per la qual cosa s’agreuja l’efecte acumulatiu sobre aquest hàbitat en aquest
espai, tal com es pot veure entre l’ortofoto de l’any 2008 i l’any 2018.
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Imatge 1: Hàbitats d’interès comunitari i proposta d’ordenació

Imatge 2: Massa forestal considerada hàbitat d’interès comunitari

D’acord amb les valoracions anteriors, i atenent que ja en el document d’abast es requerí
l’encaix de l’ampliació proposada en l’estructura territorial i paisatgística, prenent com a eix la
protecció i potenciació dels espais i elements singulars i de valor del territori, caldrà evitar la
transformació dels espais de major interès de l’àmbit, i en particular dels hàbitats d’interès
comunitari, d’acord amb el criteri ambiental adoptat. En cas que l’encaix dels aprofitaments
industrials dificulti la seva conservació, caldrà definir mesures compensatòries que compensin
la superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada dins de l’àmbit d’actuació i que garanteixin
la seva funcionalitat, així com mesures de restitució i millora de les condicions ambientals
preexistents de l’hàbitat existent en el polígon del Clot del Xarel·lo 1.
Pel que fa al risc d’incendi, l’EAE recull que el municipi de Masquefa està classificat com a
municipi d’alt risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i que, d’acord amb el mapa de risc
estàtic, l’àmbit presenta risc baix d’incendi forestal.
En matèria de fauna, l’EAE fa una descripció exhaustiva de les potencials espècies de fauna
presents en l’àmbit i, a més a més, es recull el llistat d’espècies potencials descrites en el
document d’abast, fet que es valora positivament. També es recull que en la petita bassa
artificial existent dins de l’àmbit d’actuació probablement crien Salamandra salamandra i Bufo
calamita. Tal com ja es va assenyalar en el document d’abast, aquests valors resulten afectats
amb la proposta d’aprofitament privat d’ús industrial i logístic. Aparentment aquesta
circumstància es té en compte en l’EAE i s’indica que la bassa existent serà substituïda per la
formació d’una nova bassa temporal de característiques similars en la zona verda de la part
inferior del sector. Puntualment, doncs, l’EAE recull que s’afectarà la vegetació de les zones
verdes per a la creació de la nova bassa.
No obstant l’anterior, tal com es va apuntar en el document d’abast, caldrà que la Modificació
puntual s’acompanyi d’un estudi específic de les probables espècies protegides existents en la
bassa existent per tal de potenciar-les en la nova bassa temporal. Així mateix, si durant
l’execució d’aquesta es generaran efectes ambientals sobre les zones verdes, caldrà preveure
la concreció de mesures correctores i compensatòries per restituir els valors ambientals que
siguin afectats, especialment si es tracta de la vegetació de ribera vinculada al torrent de Ca
l’Esteve.
Cal assenyala que l’àmbit coincideix amb la delimitació d’una àrea d’interès faunístic o florístic
motivada per la presència de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), la qual forma part de
l’annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus
silvestres, atès que coincideix amb una àrea de campeig principal i segura d’aquesta espècie.
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Així doncs, caldrà estudiar les possibles repercussions de l’actuació sobre aquesta àrea vital i
concretar la definició de mesures compensatòries, si s’escau, que tinguin per objecte la
protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar, minimitzar o
reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.
Respecte la hidrologia, els terrenys d’estudi es troben en cotes superiors de la divisòria entre
dos torrents que vessen les aigües cap al riu Anoia a través de la Rierussa. La part central i
nord de l’àmbit pertany a la conca del torrent de Ca l’Esteve, que voreja el límit nord de l’àmbit.
Dins de l’àmbit de la Modificació puntual apareix un petit torrent lateral innominat que drena les
aigües del Clot dels Plàtans, que travessa el sector direcció sud-nord fins a abocar les aigües
en el torrent de Ca l’Esteve. Per contra, l’extrem sud de l’àmbit vessa les seves aigües cap al
torrent Fondo que circula en paral·lel a la carretera BV-2249.
En aquest sentit, tal com es va recollir en la resposta dels Serveis Territorials a la Catalunya
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural, la
requalificació dels terrenys afecta totalment a aquest torrent innominat que porta les seves
aigües al torrent de Ca l’Esteve. En aquest sentit, l’EAE indica que les aigües de les
plataformes es conduiran aigües avall de les parcel·les on s’ubicarà el nou punt d’inici del
torrent.
Tal com s’ha indicat anteriorment, aquesta actuació té un efecte acumulatiu respecte la
implantació del primer polígon industrial del Clot del Xarel·lo, que va a afectar a l’inici del torrent
de Ca l’Esteve, per la qual cosa, tenint en compte que la proposta d’ordenació indicativa
suposa la total afectació del torrent innominat, caldrà estudiar alternatives d’ordenació que
disminueixin aquesta afectació i, en qualsevol cas, concretar mesures compensatòries orientant
la seva aplicació a la millora de la qualitat de la vegetació de ribera del torrent de Ca l’Esteve.
L’àmbit no es troba dins cap aqüífer protegit segons el Decret 328/1998, d'11 d'octubre, pel
qual s’ estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb
diversos aqüífers de Catalunya, ni s’inclou dins del municipis declarats zona vulnerable per
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Tot i que la proposta no generarà
impactes en relació amb aquesta darrera consideració, caldrà recollir-ho en l’EAE.
En relació amb el risc d’inundabilitat, l’EAE recull que el visor de l’Agència Catalana de l’Aigua
sobre els treballs de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) mostra que en l’àmbit es delimiten
zones probables d’inundabilitat al voltant dels cursos d’aigua identificats. En el document
d’abast es va posar de rellevància que l’EAE havia de valorar aquesta circumstància, a més de
la zona de flux preferent i la zona inundable per episodis extraordinaris; en relació amb
aquestes dades, es constata que no resten incloses en el document ambiental ni en l’estudi
d’inundabilitat, per la qual cosa caldrà incorporar-les.
No obstant l’anterior, cal palesar que entre els document tramesos s’adjunta un estudi
d’inundabilitat sobre el torrent innominat i el torrent Fondo. Segons el càlculs aportats, l’àmbit
no presenta riscos d’inundabilitat. En qualsevol cas, es recorda que el contingut d’aquest estudi
d’inundabilitat haurà de ser validat per l’administració hidràulica competent.
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Tal com es va apuntar en la resposta a les consultes dels Serveis Territorials a la Catalunya
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural, de 19 de
desembre de 2018, l’àmbit es troba inclòs dins de l’àrea vital de dues parelles d’àguiles
cuabarrades, espècie inclosa en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i protegida per la
legislació vigent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat.

L’EAE fa el càlcul de les necessitats de consum d’aigua per cadascuna de les alternatives
plantejades. En el cas de l’alternativa seleccionada s’estima que el volum estimat és de
166.200 l/dia. Respecte la generació d’aigües residuals, el document ambiental no en fa cap
aportació. No obstant, es determina en l’apartat de mesures ambientals que el Pla parcial
urbanístic que desenvolupi la present proposta haurà de contenir una estimació de les
demandes de nous consums d’aigua i de generació d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i
industrials), i incorporar els certificats de les administracions responsables o empreses
concessionàries que garanteixin les capacitats per al subministrament de les noves demandes i
el tractament de les aigües residuals generades, així com la previsió econòmica per a la millora
i la implantació de noves infraestructures que garanteixin el cobriment d’aquestes noves
demandes generades.
En qualsevol cas, en relació a les matèries relatives al cicle integral de l’aigua, es recorda que
caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions, si
s’escau, tenint en compte la seva condició d’administració pública afectada i d’acord amb
l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Des del punt de vista de la morfologia, s’ha comprovat que l’àmbit d’actuació és planer, tot i que
s’identifiquen terrenys amb pendents elevats concentrats especialment al voltant del vial
d’accés, o allà on s’identifica vegetació forestal i de caràcter riberenc. Els terrenys que es
preveu qualificar de zona industrial ja presenten espais erosionats a causa de moviments de
terres derivats de l’execució del polígon industrial Clot del Xarel·lo.
D’acord amb les descripcions de l’EAE, la proposta integra en l’ordenació l’espai dels talussos
generats per la creació de les noves plataformes en el propi àmbit de les parcel·les privades,
de forma que aquests no afectaran els espais qualificats de zona verda, els quals mantindran la
seva vegetació natural. Alhora, es preveu la restauració d’aquests talussos generats en
parcel·la privada amb vegetació natural associada a les comunitats de pinedes mediterrànies,
així com dels talussos resultants dels nous accessos a les parcel·les a través del carrer
d’Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarel·lo, permetent
un millor tractament vegetal d’aquests paraments.
Tal com es va posar de manifest en el document d’abast arran de la resposta a les consultes
dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’execució dels aprofitaments industrials comportà importants moviments de terres per tal
d’aplanar la zona; sense obviar que, a més a més, durant l’execució de les obres de l’actual
polígon industrial no va ser respectada la vegetació natural i es van ocupar els espais
adjacents.
En aquest sentit, l’EAE apunta que es preveu l’adaptació topogràfica de les rasants de les
parcel·les, tal com es pot veure en les imatges següents, organitzant-les en diferents nivells per
tal de compensar els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del
conjunt, així com la restauració dels talussos que s’originin. En qualsevol cas, atenent la
importància d’aquests moviments, des d’aquesta Oficina Territorial es requereix que en el
desenvolupament de la present proposta es busqui la màxima adaptació topogràfica de
l’ordenació que finalment s’adopti, tot incorporant un pla de gestió de terres on s’estimi el
balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials
excedents, etc.
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Altrament, cal assenyalar que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en la seva resposta
a les consultes per l’emissió del document d’abast va indicar que mancava incloure informació
en relació amb els riscos geològics. En aquest sentit, es va fer referència que el planejament
general de Masquefa va incorporar l’Estudi d’Identificació dels Riscos Geològics (AP0024/20149), on s’analitza l’àrea de Can Quiseró-Clot del Xarel·lo i s’identifica que la perillositat
geològica és de grau mig-baix enfront els moviments de vessants, recomanant-se l’elaboració
d’estudis previs per a futures actuacions. També es va apuntar en aquesta resposta que, per
poder implantar les futures activitats industrials, serà necessari realitzar moviments de terres
que podien alterar les capacitats naturals dels terrenys, havent-se realitzat visites tècniques
relacionades amb inestabilitats geològiques en l’àmbit d’estudi. S’ha comprovat que aquestes
dades resten incorporades en l’EAE tramès i s’apunta que la proposta evita l’ocupació de les
àrees definides de perillositat baixa i mitjana de moviments de terres i normativament es recull
la necessitat de realitzar aquests estudis específics de detall.
Respecte la mobilitat, la proposta planteja la realització d’una nova rotonda d’accés enllaç BV2249, que millori l’accés tant del nou sector previst en la present Modificació puntual com en el
sector existent del Clot del Xarel·lo, tal com es mostra en el perfil següent:

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Imatge 3: Modificació de la topografia per la implantació de les naus industrials

Imatge 4: Secció del vial d’accés modificat

Vista la secció resultant anterior, amb la qual es manifesta una manca d’adaptació topogràfica
de la proposta de vialitat, des d’aquesta Oficina Territorial es considera que caldrà adoptar
traçats o bé solucions tècniques que millorin l’adaptació topogràfica del vial d’accés modificat,
per tal de minimitzar els moviments de terres.
L’àmbit d’estudi queda inclòs dins de la unitat de paisatge Valls de l’Anoia, definida en el
Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, la qual també forma part del Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Segons el document ambiental, l’entorn de l’àmbit es correspon a espais on predomina el
paisatge agrícola de secà principalment de vinya, es tracta d’espais oberts amplis amb
pendents suaument ondulats que es veuen vertebrats per la presència de la xarxa hidrogràfica
amb relleus molt més abruptes on predominen les cobertes forestals.
En aquest sentit, cal fer palès que entre el documents aportats s’incorpora un estudi d’impacte i
integració paisatgística on s’apunta com a mesures d’integració adoptades la preferència del
seu emplaçament en un entorn d’activitat industrial i logística, l’aprofitament d’infraestructures
existents, l’ajust dels límits de l’àmbit per preservar els hàbitats, l’ocultació de l’activitat, la
previsió de restaurar els talussos resultants amb vegetació natural de les comunitats de
pinedes mediterrànies.
No obstant això, caldrà avançar les possibles mesures i criteris d’integració paisatgística
relacionades amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no edificables
(materials, coloracions i textures, etc.), que hauran de ser considerats en la fase de
desenvolupament del planejament derivat.
El municipi de Masquefa pertany a la zona de qualitat de l'aire ZQA 3 Penedès-Garraf i no
forma part de cap de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Aquesta darrera
consideració caldrà recollir-la en l’EAE.
Pel que fa a la contaminació lumínica, els terrenys objecte d’estudi s’inclouen en la zona E2 de
protecció alta. En l’EAE s’haurà d’incloure la referència al Mapa de la protecció envers la
contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny.
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Aquest document resum ha de ser lliurat a l’òrgan ambiental, juntament amb el Pla i el
document ambiental, així com amb una còpia dels documents obtinguts en la fase de consultes
i d’informació pública, per tal que aquest òrgan formuli la declaració ambiental estratègica.

Alhora, com també es va fer palès en el document d’abast i tal com s’ha anat apuntant al llarg
de la present anàlisis ambiental, es requereix que la futura ampliació contempli l’aplicació de
mesures compensatòries amb l’objecte de restituir els impactes observats a causa de
l’execució del polígon industrial Clot del Xarel·lo i la nova ampliació, i potenciar els valors
ambientals existents. La concreció d’aquestes mesures compensatòries que varen ser
requerides en el document d’abast no han estat preses en consideració en la Modificació
puntual aprovada inicialment, per la qual cosa caldrà adoptar, com a mínim, les proposades per
aquesta Oficina Territorial, com a mínim.

Vistes aquestes circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades en els apartats
anteriors, s’emet informe sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del
Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, en el sentit següent:

Tramitació ambiental de la Modificació puntual
Pel que fa a la tramitació del document, cal dir que la present Modificació puntual és objecte
d’avaluació ambiental estratègica ordinària, de conformitat amb l’apartat 6.a) quart de la
disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
D’acord amb l’anterior, es recorda que en compliment de les regles establertes a l’article 86 bis
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, el present Pla s’ha de sotmetre a informació pública, juntament amb l’estudi
ambiental estratègic i un resum no tècnic del mateix, durant un termini mínim de 45 dies hàbils,
tot consultant a les administracions públiques afectades i al públic interessat identificat en el
document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de gener de 2019, els quals
es relacionen a continuació:
-

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal de l’Anoia
El Saüquer Associació per a la preservació del territori
DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

Així mateix, caldrà incorporar en la documentació que ha de ser objecte d’aprovació provisional
un document resum en el qual es valori la integració dels aspectes ambientals en la proposta,
de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, i del resultat de les
consultes efectuades i com aquestes s’han pres en consideració, d’acord amb l’article 24 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre.
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6. Conclusió

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’acord amb l’exposat anteriorment, i tal com es va indicar en el document d’abast, l’ampliació
de l’activitat implantada en el polígon industrial del Clot del Xarel·lo 2 haurà d’encaixar amb
l’estructura territorial i paisatgística de l’àmbit d’actuació, prenent com a eix la protecció i
potenciació dels espais i elements singulars i de valor del territori (hàbitats d’interès comunitari,
cursos fluvials, vegetació de ribera, espais d’espècies de fauna sensible, pendents elevats,
espais agrícoles de valor i espais connectors).

a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, caldrà consultar a la resta de les administracions públiques afectades i al públic
interessat identificat en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de
gener de 2019.
b) Pel que fa al contingut de l’estudi ambiental estratègic, cal fer les consideracions següents:
- L’avaluació de les alternatives d’ordenació s’haurà d’efectuar sobre totes les alternatives
contemplades i en base a la proposta d’objectius i criteris ambientals finalment adoptada.
- Caldrà que recollir les figures de planejament anterior a la present proposta i la seva
tramitació ambiental.
- Caldrà actualitzar la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari i el càlcul de l’indicador
ambiental associat per les alternatives d’ordenació.
- Caldrà recollir que el municipi no s’inclou dins dels municipis declarats zona vulnerable per
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, que no forma part de cap de les zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric i s’haurà d’incloure la referència al Mapa de la
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució
TES/1536/2018, de 29 de juny.
- Caldrà contemplar l’aplicació de mesures compensatòries amb l’objecte de restituir els
impactes observats i potenciar els valors ambientals existents, adoptant, com a mínim, les
proposades per aquesta Oficina Territorial.
c) Caldrà evitar la transformació dels espais de major interès de l’àmbit, i en particular dels
hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb el criteri ambiental adoptat per l’estudi ambiental
estratègic.
En cas que l’encaix dels aprofitaments industrials dificulti la seva conservació, caldrà definir
mesures compensatòries que compensin la superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada
dins de l’àmbit d’actuació i que garanteixin la seva funcionalitat, així com mesures de restitució i
millora de les condicions ambientals preexistents de l’hàbitat existent en el polígon del Clot del
Xarel·lo 1.
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d) Caldrà que la Modificació puntual s’acompanyi d’un estudi específic de les probables
espècies protegides existents en la bassa existent per tal de potenciar-les en la nova bassa
temporal.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Així mateix, si durant l’execució d’aquesta es generaran efectes ambientals sobre les zones
verdes, caldrà preveure la concreció de mesures correctores i compensatòries per restituir els
valors ambientals que siguin afectats, especialment si es tracta de la vegetació de ribera
vinculada al torrent de Ca l’Esteve.
e) Caldrà estudiar les possibles repercussions de l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga
cuabarrada i concretar la definició de mesures compensatòries, si s’escau, que tinguin per
objecte la protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar,
minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.
f) Atès que la proposta d’ordenació indicativa aportada suposa la total afectació del torrent
innominat, i tenint en compte l’efecte acumulatiu respecte la implantació del primer polígon
industrial del Clot del Xarel·lo, caldrà estudiar alternatives d’ordenació que disminueixin
aquesta afectació i, en qualsevol cas, concretar mesures compensatòries orientant la seva
aplicació a la millora de la qualitat de la vegetació de ribera del torrent de Ca l’Esteve.

g) Caldrà valorar l’existència de la zona de flux preferent i la zona inundable per episodis
extraordinaris, la qual també s’haurà d’incorporar en l’estudi d’inundabilitat.

h) Pel que fa al vial d’accés modificat, caldrà adoptar traçats o bé solucions tècniques que
millorin la seva adaptació topogràfica, per tal de minimitzar els moviments de terres.
Alhora, es requereix que en el desenvolupament de la present proposta es busqui la màxima
adaptació topogràfica de l’ordenació que finalment s’adopti, tot incorporant un pla de gestió de
terres on s’estimi el balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió
dels materials excedents, etc.
i) Caldrà que en l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’avancin les possibles mesures i
criteris d’integració paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i
logístics i els espais no edificables (materials, coloracions i textures, etc.), que hauran de ser
considerats en la fase de desenvolupament del planejament derivat.

Vist i plau
La tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental de Barcelona

La cap de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona
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Expedient: UDPH2019001504
Procediment: Informes urbanístics
Assumpte: Informe tècnic
Document: 6556776
Provença, 204-208
08036 Barcelona
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Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
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10/04/2019 14:02
ASSABENTAT: SG, AL
TRÀMIT: URB
INFORME:

Identificació de l’expedient
Informe sobre la memòria de la Modificació Puntual del PGOU del Clot del Xarel·lo 2 al TM
Masquefa per a l’emissió d’informes sectorials. Expedient numero UDPH2019001504.
Antecedents i documentació adjunta
El 27 de març del 2019 els Serveis Territorials a la Catalunya Central va remetre la sol·licitud
d’informes sectorials de l’Ajuntament de Masquefa sobre els efectes respecte el vector aigua
que pot comportar el pla en relació a les competències d’aquesta Agència, d’acord amb
l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme.
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarE
xpedientId=283569.
Com antecedents aquesta Agència va informar:
x

UDPH2007002583: Modificació Puntual del PGOU del sector del Clot d’en Xarel·lo al
TM Masquefa. L’objectiu de la modificació era la transformació de 31 Ha de sòl no
urbanitzable en sòl industrial i equipaments.

x

UDPH2008004978: Pla Parcial Urbanístic el Clot d’en Xarel·lo al TM Masquefa, va
ser informat favorablement per aqueta Agencia amb consideracions.

x

UDPH2014000463: Modificació Puntual del PGOU usos del Pla Parcial Urbanístic del
sector El Clot del Xarel·lo al TM Masquefa.

x

UDPH2014000728: Modificació Puntual del PPU del sector El Clot del Xarel·lo al TM
Masquefa.

x

UDPH2018004754: Modificació Puntual del PGOU del sector El Clot del Xarel·lo 2 al
TM Masquefa.

62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa estableix un marc d'actuació
comú en la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels
ecosistemes hídrics, i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que,
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biològics, i també els
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus
de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir l'explotació i ús
del medi de manera responsable, racional i sostenible.
Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, no hi
ha dades del nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua del torrent de Ca N’Esteve i el
seu afluent innominat. Tot i això, s'hauran d'adoptar mesures per mantenir/millorar aquest
nivell i, a més, caldrà realitzar actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat
Ecològic.

Descripció
L’any 2008 l’ajuntament de Masquefa va iniciar la tramitació urbanística del polígon industrial
“El Clot del Xarel·lo”, que es va desenvolupar posteriorment, i que hores d’ara està
consolidat en la seva totalitat. En aquest terrenys s’han ubicat els serveis centrals de
l’empresa ALDI.
L’interès d’aquesta empresa en ampliar les seves instal·lacions en terrenys propers a la
seva seu central, ha conduït a promoure la present Modificació Puntual. Recentment,
l’ajuntament de Masquefa ha aprovat l’Avanç de modificació del PGO de Masquefa en
l’àmbit de referència. En el marc de la legislació urbanística vigent s’ha pres la iniciativa de
formular la preceptiva sol·licitud d’informes sectorials de Modificació Puntual del PGO de
Masquefa, amb l’objectiu de procedir al procés de transformació física i jurídica del sòl, dels
terrenys anomenat “El Clot del Xarel·lo 2”.
Els terrenys objecte de la de Modificació Puntual ocupen una superfície total de 115.870 m2 i
es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot
del Xarel·lo” i la zona industrial situada als entorns de la carretera BV-224a al municipi de
Sant Llorenç d’Hortons. L’accés al paratge es fa a través de vials del PI ja executat.
La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:
x

Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo” per
possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del carrer
d’Alemanya, amb una superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m.

x

Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb
una superfície total de 115.000 m².

x

La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla
de la carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per
l’accés al nou sector industrial.

Marc legal
Aquest informe s’emet d’acord amb la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Masquefa a
través del Departament de Territori i Sostenibilitat, en compliment de l’article 85 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’objectiu d’aquest informe és donar contingut al vector aigua del document d’abast.
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua
(2000/60/CE) (DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal,
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei
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La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar
l’economia i ha de dotar al municipi de nou sòl industrial per a la implantació d’activitats que
requereixen de parcel·les mitjanes (més de 5.000 m2) i gran (més de 20.000 m2) ja que a la
resta de polígons de l’entorn no disposen de parcel·les d’aquestes característiques.
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En síntesi, l’objectiu principal és delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, adjacent al Clot
del Xarel.lo, per tal de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de
treball. Aquest objecte es concreta en:
x
x

Canviar la classificació del sòl, de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat.
Ajustar al zonificació de la zona verda urbana (Clot del Xarel·lo) per possibilitar la
formació dels accessos al nou sector.

Domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud.
Les lleres més destacades en la zona del Clot del Xarel·lo són el torrent de Ca N’Esteve i un
afluent seu innominat. En el cas de l’afluent innominat, aquest neix a l’àmbit i es considera
que es una llera privada a l’igual que en torrent de Ca N’Esteve, que limita al nord amb
l’àmbit.

Aquestes disposicions són complementàries de la regulació continguda als articles 9 bis, 9
ter, 9 quàter, 14 bis i 126 del Reglament del domini públic hidràulic (en endavant RDPH),
que estableixen una regulació per a noves instal·lacions o activitats situades en zona de flux
preferent o en a zona inundable, així com criteris específics de disseny i conservació per a
obres de protecció, modificacions de lleres i obres de pas.
Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
aprovat per l’ACA.
El desenvolupament del sector suposarà la modificació del torrent innominat afluent del
torrent de Ca l’Esteve que es situa en l’àrea on s’ubicaran les noves parcel·les d’ús
industrial. Les aigües de les plataformes es conduiran aigües avall de les parcel·les on
s’ubicarà el nou punt d’inici del torrent.
La bassa artificial existent desapareixerà per l’ocupació de les noves parcel·les, essent
substituïda per la formació d’una nova bassa temporal en la zona verda de la part inferior del
sector.

Tal com les defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques
particulars. Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA.

Abastament d’aigua

L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes
a:

S’informa que les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures
d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) correspondran als propietaris afectats per
les noves actuacions urbanístiques.

a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats
que s’hi desenvolupin.

En el cas que hi hagi aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, es
recorda que hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de no
disposar de Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en
compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.

La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol
actuació en zona de servitud estarà sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2 del RDPH. La
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA.
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic
caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos en què
l’informe exclogui expressament aquesta necessitat.
Guies tècniques de l’ACA:
Els articles 67 a 77 de les determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya (en endavant, PGDCFEC), aprovades per Decret 1/2017, de 3
de gener, estableixen un seguit de criteris pel desenvolupament d’activitats dins de la zona
de flux preferent i l’execució d’obres en zona de domini públic hidràulic o en zona de policia
de lleres, àmbits en que l’ACA té competències.
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El municipi de Masquefa està abastit per ATLL, per tant té el servei assegurat.

Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà
que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua
de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf).
L’aplicació d’aquesta ordenança permet assegurar que tots els edificis, tant públics com
privats, disposen de mecanismes d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de
comptadors i reguladors de pressió per a cadascun dels habitatges, locals i usos diferents.
L’Ordenança exigeix també la necessitat d’incorporar un o més sistemes de reutilització
d’aigua als edificis (reutilització d'aigües grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de
piscines...), en funció de la seva tipologia (unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA
recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua
regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions
tècniques municipals.
El consum d’aigua previst, segons la memòria presentada, serà de 166.200 l/dia + 5,54 ha
industrial x 150 hab eq/ha x 200 l /hab.eq. L’ordenació preveu conduir les aigües de les
noves parcel·les en l’extrem inferior de les mateixes on es situarà el nou punt d’inici del
torrent innominat. El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
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El tractament de les parcel·les i els espais lliures privats establirà mesures tècniques per
afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així com la recollida d’aigües pluvials de
cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.
Sanejament
Atès que el desenvolupament del sector es situa en un horitzó futur indeterminat, i que en el
moment de l’emissió d’aquest informe no es pot garantir la connexió a cap sistema de
sanejament en alta, el sector inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà doble
qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a
sistema general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom
en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta, tot en
concordança amb l’article 63 ‘Gestió dels sistemes públics de sanejament’ de les
determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(PGDCFC), amb l’apartat ‘i).Creixements urbanístics’ del capítol 7.1 del Programa de
mesures del PGDCFC i amb l’apartat 5 ‘Criteris per l’aplicació dels convenis de sanejament
urbanístics per nous creixements’ de l’annex 5 del Programa de mesures del PGDCFC,
aprovats pel Decret 1/2017, de 3 de gener.
De conformitat amb l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial
decret 849/1986, de 11 d’abril, l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de
l’Aigua el projecte d’urbanització. Si, en aquest tràmit, l’Agència Catalana de l’Aigua
determina, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del Programa de
Mesures del PGDCFC i la valoració d’altres alternatives, que finalment es pot admetre la
connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector al sistema de sanejament en alta, el
promotor del sector, d’acord amb les previsions de la vigent legislació urbanística de
Catalunya i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, ha d’assumir els
costos de les actuacions necessàries per tal de connectar les instal·lacions d’evacuació de
les seves aigües residuals als sistemes públics de sanejament i està obligada a aportar a
l’Agència Catalana de l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures
de sanejament que li donaran servei, de conformitat amb l’Agència.
En aquest sentit, atenent a l’article 102 ‘Creació de la taxa per l’accés a les infraestructures
de sanejament en alta’ de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre els elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni’, s’imposa una taxa
per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les previstes en el
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de planificació
hidrològica vigent, en els casos en que es prevegin actuacions urbanístiques de nova
urbanització i de reforma o renovació de la urbanització sempre i quan aquest darrer cas
comporti un increment de generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una
major edificabilitat o densitat de l’ús urbanístic com a conseqüència d’un canvi d’ús.

capacitat de disseny i a un 19% de la seva càrrega, i per tant no es considera saturat
d’acord amb els criteris de l’article 3.16 del Decret 130/2003 pel qual s’aprova el reglament
dels sistemes públics de sanejament.
D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general,
l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic,
excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles afeccions dels sòls
que puguin afectar indirectament les aigües a través de:
x
x
x
x

Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).
Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instal·lacions i maquinària.
Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i
instal·lacions (hidrocarburs, olis, etc.).
Contaminació per vessaments de materials transportats.

El nou sector es connectarà a les xarxes de drenatge i sanejament existents, amb xarxes
separatives.
Atesa la projecció de construcció de rotondes i nous accessos a la zona, caldrà gestionar les
aigües de pluja que caiguin sobre zona pavimentada, connectant-les a xarxes de drenatge o
col·lectors amb separadors d’hidrocarburs de manera prèvia al seu abocament.
Caldrà garantir la suficiència dels recursos disponibles per abastir els nous
subministraments d’aigua potable i garantir el correcte tractament de les aigües residuals del
nou sector.
Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.

El sistema de sanejament públic en alta és l’EDAR de Masquefa, l’administració actuant del
qual és l’Agencia Catalana de l’Aigua. Segons les dades disponibles en aquesta Agència,
per a l’anualitat 2018 el sistema es troba a un 44% de saturació de cabal de la seva

La modificació preveu la creació d’una nova peça de sòl urbanitzable adjacent al polígon
industrial existent. Aquesta nova peça, per la seva ubicació, a la capçalera d’un torrent que
és domini privat no es d’esperar que presenti problemes d’inundabilitat. Tot i això, la
memòria de Modificació puntual del PGOU, adjunta un informe d’inundabilitat del sector “Clot
de Xarel·lo 2”.
La modificació del torrent innominat escurça el seu recorregut, desplaçant la seva capçalera
en sentit nord.
Del document es desprèn que la llera resultant queda circumscrita als espais verds previstos
en la nova ordenació. Es conformarà una secció tipus amb una amplada de 5 metres i
talussos 2H:1V d’una alçada mínima de 1 m. El pendent longitudinal en aquest tram serà de
l’ordre del 10%. En aquestes condicions, la capacitat de la secció (considerant règim
permanent uniforme i una rugositat de 0,060) és de 64 m3/s, molt superior als 6,1 m3/s que
es generen en un episodi de precipitació associat a 500 anys de període de retorn.
Per tant, s’està en condicions de seguretat envers l’eventual inundació que puguin ocasionar
episodis de precipitació associats a períodes de retorn de fins a 500 anys. En quant al
Torrent Fondo, aquest discorrerà dins de terrenys qualificats com a Protecció Viària. Per
tant, restarà inalterat respecte al seu estat actual. L’estimació de la seva capacitat
considerant règim permanent uniforme aplicat sobre les característiques de la secció tipus
(amplada de solera: 3 m; alçada mínima de marges: 1 m; talussos 2H:1V; rugositat 0,060;
perfil longitudinal mitjà: 2,4%) dona un cabal de 20 m3/s. Per tant, el pas del cabal associat a
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La quota es calcula segons les despeses d’increment de la capacitat de depuració derivades
del nou desenvolupament a partir del nombre d’habitants equivalents (HE) del sector i
d’acord amb la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, és a dir, la
longitud, en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins a l’EDAR, dels col·lectors de la
xarxa en alta que s’utilitzaran pel transport de l’efluent d’aigües residuals.

un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn (que s’estima en 7,4 m3/s) no ha de
suposar problemes d’afectació per inundabilitat, i menys en una zona lliure d’edificació
doncs es tracta de terrenys qualificats com a Protecció Viària.
Signat electrònicament
per :Martín Pérez Roca
- DNI 46647500G (SIG)
Data :2019.04.03
13:37:03 CEST
Raó:Tècnic de les
Demarcacions
Territorials de TorderaBesòs i Llobregat-Foix
Lloc : Barcelona

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2019.04.03
14:25:53 CEST
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona

Conclusions
S’emet el present informe per tal que les consideracions que es fan en relació al domini
públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el
sanejament, les afeccions ambientals, la inundabilitat i les basses de laminació de pluvials
s’incloguin a l’estudi ambiental estratègic que posteriorment valorarà aquesta Agència.
Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, la Modificació Puntual del PGOU
de Masquefa “El Clot del Xarel·lo-2 “haurà d’anar adaptant-se a les disposicions que es
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i, en particular, al Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat el 3 de gener, (Decret 1/2017).
Pel que fa als nous creixements urbanístics, recordem que les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures d’abastament d’aigua o de sanejament
(col·lectors, bombaments, EDAR, emissaris, etc.) o bé l’ampliació de les ja existents,
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització.
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis.

Vist i plau
El Director
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el
Cap de la Demarcació Territorial
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1.2. Avaluació de la qualitat de l’aire
Núm. d’expedient:
Títol:
Òrgan que sol.licita:
Ref. externa:
Assumpte:

2019-T084
Modificació puntual PGO (El Clot del Xarel·lo 2), al TM de
Masquefa
Serveis Territorials – CATALUNYA CENTRAL
2018/67843/N
Informe relatiu a l’avaluació ambiental pel que fa al vector
aire

1. Diagnosi de la qualitat de l’aire
L’àmbit del Modificació puntual PGO (El Clot del Xarel·lo 2) es troba a la zona de
qualitat de l’aire 3 (Penedès - Garraf).
La normativa vigent aplicable per a dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire és la
següent:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/me
sura_de_la_qualitat_de_laire/valors_legislats_de_la_qualitat_de_laire/

Aplicant la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l’aire i fent ús de les eines
subministrades, s’avalua la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2013 - 2017) de la
zona esmentada, obtenint la valoració següent:

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid
de nitrogen, el benzè, el plom, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres són
inferiors als valors límit legislats establerts per la normativa vigent.
Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han
superat els valors objectiu establerts a la legislació.
Referent a l’ozó troposfèric, durant tot el període no s’ha superat en cap ocasió ni el
llindar d’informació horari ni el llindar d’alerta en aquesta zona ni el valor objectiu per a
la protecció de la salut humana.
Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la
normativa, a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona,
s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.
2. Impacte sobre la qualitat de l’aire

1.1. Eines per dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire:

L’estudi sobre el potencial impacte en l’aire ha de contenir:

El municipi de Masquefa pertany a la Zona de Qualitat de l’Aire 3 (Penedès - Garraf).
La XVPCA ha disposat durant els últims cinc anys del següent equipament per avaluar
la qualitat de l’aire d’aquesta zona:
ZQA 3: Penedès – Garraf
MUNICIPI
L’Arboç
Castellet i La Gornal
(Clariana)
Cubelles
Sta. Margarida i els Monjos
(La Ràpita)
Sta. Margarida i els Monjos
(Els Monjos)
Sitges (Vallcarca)
Sitges (Vallcarca)
Sitges (Vallcarca – oficines)
Vilafranca del Penedès

UBICACIÓ

EQUIPS AUTOMÀTICS

Col·legi St. Julià

EQUIPS MANUALS
PM10

Pl. del Poble

NOx, SO2, PM10

Poliesportiu

NOx, SO2, PM10

Pl. Ramon Cabré

NOx

c/ Anselm Clavé

PM10
PM10

Dipòsit d’aigües

PM10

Colònia Vallcarca

NOx, SO2

Oficines
Camp de Futbol de la Zona
Esportiva

NOx, SO2

PM10

NOx, O3, PM10

Benzè

NOx, O3, CO, SO2

PM10, PM2.5, Metalls,
B(a)p
Benzè

Vilanova i la Geltrú

Ajuntament (terrat)

Vilanova i la Geltrú

Plaça de les Danses de Vilanova

Vilanova i la Geltrú

Centre Cívic Barri del Tacó

PM10

Vilanova i la Geltrú

Residencial Les Llunes

PM2.5

Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

Pel que fa a la incidència en emissió de partícules que pot tenir l’execució de les
obres, degut als moviments de terres i a la circulació de vehicles i maquinària, les
empreses que executen les obres han d’especificar les mesures a implantar per reduirne l’impacte en la qualitat de l’aire com per exemple:
a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon
estat.
b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per
l’interior del recinte de l’obra a 20 km/h.
c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària
per minimitzar la formació de possibles núvols de pols.
d) Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i
camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.
f) Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la
maquinària i els vehicles de transport.
g) Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades
a sotavent respecte del vent dominant.
h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles
paravents, murs de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de
materials pulverulents.
i) Emmagatzemar els materials fins en sitges.
j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics
instal·lats.
k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada
de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o

Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en
apilaments, tolves i similars.
l) Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material
pulverulent com ara tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores,
elevadors de materials i punts de transferència.
m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram
comprés entre l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.
El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la direcció
facultativa de les obres.
2.2. Fase d’explotació
Per tal de minimitzar l’impacte sobre la qualitat de l’aire, el projecte ha d’integrar les
polítiques de desenvolupament urbà amb les polítiques de mobilitat de manera que es
minimitzin els desplaçaments habituals i la mobilitat obligada, ajudant a incorporar
mesures que afavoreixin la utilització del transport públic i dels mitjans de transport
amb menor impacte ambiental i també ajudin a disminuir l’ús de mitjans de transport
individual motoritzat en els desplaçaments de mobilitat obligada.
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Informe relatiu a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació al Clot del Xarel·lo 2 (Masquefa)
Municipi de Masquefa
Comarca de l’Anoia
Promotor: Ajuntament de Masquefa
Redactor de l’EAMG: TRAÇA
____________________________________________________________________
En compliment de l’article 18.3 de la llei de la mobilitat i del Decret 344/2006 de regulació
dels estudis de la mobilitat generada s’emet el següent informe relatiu a l’Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació al Clot del Xarel·lo 2, al municipi de Masquefa.
1. Antecedents
L’àmbit objecte d’estudi se situa al sud del terme municipal de Masquefa, tocant al
municipi de Sant Llorenç d’Hortons, al sud de l’àmbit transcorre la carretera BV-2249
que enllaça amb la BV-2241, a l’oest es localitza l’actual polígon industrial del Clot del
Xarel·lo i al nord – est limita amb espais forestals i agrícoles de sòl no urbanitzable.

2, la definició del nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial amb una
superfície total de 115.000 m2 i la formació de dues rotondes per millorar els accessos
al nou sector.
2. Objecte
L’informe té per objecte comprovar l’adequació de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat
generada per la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació al Clot del Xarel·lo 2 a
Masquefa als continguts de la Llei de la mobilitat, i s’aplicaran com a criteris els
establerts en el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada.
L’àmbit de la modificació puntual té una superfície total de 115.870,00 m2 dels quals 870
són sòl urbà i 115.000 en sòl urbanitzable delimitat. La superfície del sòl urbanitzable
delimitat es distribueix de la següent manera:
x
x
x
x
x

Viari (clau 1): 820 m2
Espais lliures (clau 4): 39.435 m2
Equipaments (clau 5): 5.750 m2
Protecció viari (clau 6RV): 13.545 m2
Industrial logístic (clau 21): 55.450 m2

L’objecte de la Modificació Puntual preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha
d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha de dotar al municipi de nou sòl per a la implantació
d’activitats que requereixen parcel·les mitjanes (més de 5.000 m2) i grans (més de
20.000 m2). Aquesta modificació realitza petits ajustos a la zonificació del polígon
industrial el Clot del Xarel·lo per tal de possibilitar l’accés al nou sector el Clot del Xarel·lo
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3. Estimació de la demanda de mobilitat generada
L’estudi estima que la mobilitat generada per la modificació puntual pot tenir dos
escenaris diferenciats, un escenari alt on es calcula la mobilitat del sòl industrial com a
industrial (5 despl./100m2st) i un escenari baix on es calcula la mobilitat del sòl industrial
com a sector logístic (8 despl./ 1.000m2st en cas de treballadors i 4,7 despl./1.000m2st
de camions). En el present informe s’avalua la mobilitat en l’escenari més desfavorable
des del punt de vista de la mobilitat (escenari alt).
Així doncs, la modificació puntual serà de 2.820 desplaçaments/dia. Les ràtios
utilitzades en l’estudi per calcular la mobilitat són les fixades pel Decret 344/2006 per a
usos industrials i equipaments. Per a l’ús de zona verda, l’estudi considera que, degut
al seu emplaçament i als usos de l’àmbit eminentment industrials, la mobilitat sigui nul·la.
En tot cas, els desplaçaments que es generin cap a aquestes zones verdes seran interns
i per tant, es considera que ja es troben inclosos en els desplaçaments generats per a
les zones industrials.
La taula següent mostra la mobilitat generada segons les ràtios que indica el Decret i
l’Estudi de mobilitat (darreres dues columnes):

Usos

Taula resum de la mobilitat generada
Sostre
Viatges
Àrea (m²)
edificable
generats
(m²)
(EAMG)

Viatges
generats
(Decret)

Industrial

55.450

51.750

2.588

2.588

Altres equipaments

5.800

1.160

232

232

Zona verda

39.400

0

1.970

TOTAL

100.650

2.820

4.790

52.910

econòmica del Baix Llobregat nord, es determina una ràtio de 4,7 vehicles pesants
cada 1.000 m2 de sostre. Així doncs, en el Clot del Xarel·lo 2 hi haurà 243 vehicles
pesants al dia.
Des de la redacció del present informe es considera molt desfavorable des del punt de
vista de la mobilitat sostenible i no s’accepta la hipòtesi adoptada. Cal utilitzar una
quota modal del transport públic més elevada, si més no a efectes del càlcul de la
capacitat de l’oferta de transport públic.
4. Mobilitat en vehicle privat
La principal xarxa viària d’accés a Masquefa és la B-224 que enllaça Capellades amb
Martorell. D’aquesta via principal, surt un entramat de carreteres que enllacen les
urbanitzacions i zones industrials amb el municipi i les poblacions veïnes.
A part de la B-224, les altres carreteres importants dins del terme municipal són la BV2241 i la BV-2249, vials que donen accés a l’àmbit d’estudi. La BV-2249, situada al límit
sud de l’àmbit d’estudi, connecta la urbanització de Can Quiseró amb Sant Llorenç
d’Hortons i amb la carretera BV-2241.
A part d’aquestes carreteres, que compten amb un carril per sentit i vorals asfaltats
gairebé inexistents, hi ha tot un entramat de camins rurals, que permet l’accés a tots els
punts habitats i explotacions agràries i ramaderes, que completen la xarxa viària bàsica.
A l’interior del sector i transcorre el carrer d’Alemanya que enllaça amb la carretera BV2249 i el sector nord del Polígon industrial del Clot del Xarel·lo.
Observant l’IMD de les carreteres importants (BV-2241 i BV-2249), podem veure com
els punts que registren una major intensitat es registren a les proximitats de l’AP-7 i de
la B-224, principals vies de comunicació de la zona.
Actualment, a part del carrer d’Alemanya que dóna accés al sector industrial el Clot del
Xarel·lo i en un futur al Clot del Xarel·lo 2, no hi ha carrers ni camins a l’àmbit.

Des de la redacció del present informe s’accepten els valors adoptats en l’estudi per als
usos industrials i d’equipaments, mentre que no s’accepten per a les zones verdes.
Es considera que, encara que la ràtio sigui més baixa de la dictada pel Decret
344/2006 degut a l’emplaçament i característiques de l’àmbit, s’ha de calcular la
nova mobilitat generada per aquest ús.
L’EAMG realitza un repartiment modal per a cadascun dels usos generadors de
mobilitat. Per tal de realitzar aquesta estimació, s’ha tingut en compte la Mobilitat
Obligada per treball de l’any 2001 (IDESCAT) i, en tractar-se d’una zona industrial –
logística apartada del nucli urbà, s’ha considerat que hi haurà una major utilització del
vehicle privat. Així doncs, s’estima que el repartiment modal serà el següent:
Taula resum del repartiment modal
Repartiment modal proposat A PEU - BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC VEHICLE PRIVAT

En relació a l’aparcament, el carrer d’Alemanya, el que dóna accés a l’àmbit d’estudi,
està permès l’estacionament en calçada.
Des de l’equip redactor del present estudi s’accepta la informació aportada.

5. Xarxa de transport públic
Masquefa disposa de servei de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya i de tres línies
de transport col·lectiu interurbà que enllacen amb el mateix municipi i amb altres
municipis.
En relació al ferrocarril, Masquefa disposa de tres estacions de la línia Barcelona Igualada:

% quota modal

2%

3%

95%

x

Estació FGC de Masquefa amb accés a les línies R6 i R60.

Viatges / dia

56

85

2.679

x

Estació FGC de Can Parellada amb accés a la línia R6.

x

Estació de FGC de Beguda amb accés a la línia R6.

En relació al vehicle privat, s’ha de tenir en compte que l’ocupació mitjana serà d’1,3
ocupants/vehicles i que, al tractar-se d’una zona industrial – logística hi haurà un
important nombre de vehicles pesants. Si prenem com a referència el PDU de l’activitat

Des de l’àmbit d’estudi, la parada de FGC més propera (estació de Masquefa) es troba
a una distància de 5,5 km a peu. L’estació de Beguda a 5,7 km de distància a peu i la
de Can Parellada a 6,8 km.
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Pel que fa al transport col·lectiu interurbà, de les tres línies que passen pel municipi, la
línia Grandet – St. Llorenç – Gelida a Barcelona, operada per Hillsa, és l’única línia que
té una parada propera a l’àmbit d’estudi. Aquesta parada es troba a 750 m de l’accés de
l’àmbit d’estudi i només compta amb una plataforma que té la funció de parada de bus.
L’altra parada més propera, té una marquesina i els horaris de les línies, es troba a 1,1
km i està situada a la urbanització Can Quiseró.
L’estudi inclou informació gràfica de la situació de les actuals parades de bus i informació
de les parades, horaris i freqüència de pas de les diferents línies de transport públic
(ferrocarril i autobús).

L’estudi no realitza una estimació de la saturació de les vies en hora punta ni analitza la
incidència de la nova mobilitat generada en relació a la xarxa de transport públic,
vianants o bicicletes.
Des de l’equip redactor del present informe es considera necessari avaluar la
incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de transport públic
i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la incidència del trànsit
rodat generat més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la BV-2241, travessera
urbana de Sant Llorenç d’Hortons...).

Des de l’equip de redacció del present informe accepta la documentació aportada.

8. Estimació de la demanda d’aparcament

6. Mobilitat a peu i en bicicleta

Pel que fa a les places d’aparcament a reservar fora de calçada, el Decret 344/2006,
obliga a reservar places fora de la via pública destinades a aparcament per a bicicletes
en tots els usos, i per a turismes i motocicletes en cas d’ús residencial, d’estacions de
ferrocarril i d’autobusos interurbans.

La situació de l’àmbit fa que se situï lluny dels nuclis urbans de Masquefa (superior a 6
km) i Sant Llorenç d’Hortons (2,5 km). Així mateix, no hi ha itineraris per a vianants que
passin a prop del sector, excepte alguns itineraris per a excursionistes que es troben a
prop.
Actualment el sector en si no disposa d’espais per a vianants a excepte de diversos
camins que donen accés a les diferents parcel·les agrícoles i/o forestals. Per accedir-hi,
només trobem el camí que enllaça la carretera BV-2249 amb la nau logística situada al
nord del sector del Clot del Xarel·lo, el carrer Alemany.
El futur desenvolupament, conjuntament amb l’actual sector industrial, garanteix els
desplaçaments a peu dins del sector, però no pot fer-ho a fora, ja que l’accés es realitza
per la carretera BV-2249 que no reuneix les condicions de seguretat necessàries per
realitzar els desplaçaments a peu.
L’única connexió que hi ha actualment és entre el Clot del Xarel·lo 2, passant pel Clot
del Xarel·lo, i la urbanització de Can Quiseró a partir de camins rurals.
Pel que fa als itineraris per a bicicleta, el sector actual del Clot del Xarel·lo disposa, al
llarg del carrer Alemanya d’un carril bici no segregat en vorera amb una amplada aprox.
d’1,8 m. Aquest carril només es troba dins del sector sense continuïtat a l’exterior.
Per poder accedir a l’àmbit d’estudi amb bicicleta, només es pot fer a partir del camí
rural que connecta la zona amb la urbanització de Can Quiseró, mentre que per accedir
a qualsevol altre punt s’ha d’efectuar per la carretera compartint calçada amb els altres
vehicles.
L’informe inclou informació gràfica i fotogràfica dels itineraris.
Des de l’equip redactor del present informe s’accepta la documentació aportada.
7. Incidència de la mobilitat generada
En relació a la xarxa viària, l’estudi preveu un màxim de 2.820 viatges/dia, dels quals
2.679 s’efectuaran en vehicle privat i tindran una ocupació d’1,3 ocupants/vehicle,
estimant així, 2.061 vehicles/dia al nou sector.

Utilitzant els valors de l’annex 2 i 3 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada resulta necessari, com a mínim la següent dotació:
Taula resum del dimensionament de l’aparcament
Total
Total
Sostre
aparcaments aparcaments
Usos
Àrea (m²)
edificable
bicicleta
bicicleta
(m²)
D344
EAMG
Industrial

55.450,00

51.750,00

518

52

Altres equipaments

5.800

1.160

12

12

Zona verda

39.400,00

394

0

TOTAL

100.650,00

923

64

52.910,00

L’estudi preveu una reserva de 64 places d’aparcament per a bicicletes, ja que
considera que les ràtios que dicta el Decret 344/2006 en relació a sòl industrial i zones
verdes són massa elevades. En l’EAMG s’ha considerat que el sòl industrial, en tractarse d’una planta de grans dimensions de caire logístic i donat que el carril bici no té
continuïtat fora del sector, s’ha aplicat una ràtio d’1 plaça d’aparcament/1.000 m2 de
sostre. Pel que fa a les zones verdes, s’ha considerat que no té vocació d’ús públic
extern als usuaris del polígon industrial i que per tant, al no generar viatges, no cal
preveure una reserva d’aparcament per a bicicletes.
Des de l’equip redactor del present informe s’accepta la nova ràtio en relació al sòl
industrial, però es considera que, encara que la ràtio sigui més baixa que la dictada
en el Decret 344/2006, ha de tenir lloc una reserva de places d’aparcament per a
bicicletes en l’ús de zones verdes. Tant en les zones verdes com en l’ús industrial,
aquesta dotació serà ampliable segons la demanda i a càrrec del promotor.
En relació a la disposició de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, l’estudi
considera un mínim d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics per cada parcel·la.

L’EAMG preveu que, tot i l’increment de vehicles que hi haurà a les infraestructures
viàries del territori degut al desenvolupament del sector, no hi haurà problemes
d’absorció d’aquesta nova mobilitat per part de la xarxa viària actual.
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9. Distribució urbana de mercaderies

11. Mobilitat i gènere

L’estudi no fa referència a reserva d’espais per a càrrega i descàrrega de mercaderies,
però al tenir usos industrials, d’equipaments i de zones verdes no és necessari efectuar
una reserva per a aquesta acció.

L’estudi incorpora dades sobre l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ
2006) on es pot veure com, en dia feiner, les dones es desplacen més dins del mateix
municipi de residencia, mentre que els homes solen fer més desplaçaments cap a altres
municipis.

Cal dir, que en la proposta d’ordenació la configuració del sector preveu zones de
càrrega i descàrrega dins dels recintes de les parcel·les.

12. Avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica
La disposició addicional quarta del Decret estableix que els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada de planejament urbanístic han d’incorporar les dades necessàries
per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.

10. Mesures correctores
Xarxa bàsica per a vehicles
L’estudi inclou les actuacions que caldrà incorporar per a aconseguir un bon
funcionament de la xarxa viària. Inclou, a més, informació gràfica i esquematitzada de
les diferents propostes, que són:
x

Construcció d’una rotonda a la carretera BV-2249, a l’accés al polígon industrial
per tal de facilitar la circulació atenent el volum de vehicles pesants i per millorar
la seguretat de la intersecció actual que és en forma de “T”.

x

Construcció de 52 places d’aparcament per a vehicles a l’interior del sector.

Xarxa de transport públic
L’estudi proposa aprofitar la ubicació de la parada d’autobús en calçada de la carretera
BV-2249 que es va executar amb el desenvolupament del sector del Clot del Xarel·lo, i
completar-la amb la senyalització adequada i donat el cas, amb una marquesina, ja que
aquesta ubicació i el seu enllaç amb l’entrada del sector compleix amb les condicions
adients de seguretat.
A banda de la millora de l’actual punt de parada, el sector haurà d’assumir el cost de
de la instal·lació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV-2249 i les obres
corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris.

Es preveu que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi provocarà unes emissions
de 441 tn de CO2.
Recomanació 2.
Es recomana calcular les emissions generades de la nova mobilitat de NOx i PM10.
13. Finançament de les càrregues derivades de la mobilitat generada
L’estudi no incorpora els costos de finançament de les càrregues derivades, només
indica que es farà càrrec de situar la marquesina de la parada proposada.
14. Conclusions
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació Puntual del Pla General
d’ordenació al Clot del Xarel·lo 2 a Masquefa, compta amb els elements necessaris per
aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat
9/2003 i del propi Decret 344/2006, per la qual cosa s’emet informe favorable. No
obstant això, s’estableixen unes condicions relatives al seu desenvolupament, que
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o
en les mesures de gestió que correspongui:
x

Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones verdes encara
que sigui amb una ràtio inferior a l’establerta pel Decret 344/2006 d’estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.

x

Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si més no a
efectes del càlcul de la capacitat de l’oferta.

x

Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de
transport públic i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la
incidència del trànsit rodat generat més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb
la BV-2241, travessera urbà de Sant Llorenç d’Hortons....).

x

Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en zona verda.
Tant en les zones verdes com en l’ús industrial, aquesta dotació serà ampliable
segons la demanda i a càrrec del promotor.

Recomanació 1.
Es recomana incorporar un servei de transport col·lectiu per als treballadors per tal de
minimitzar la dependència de l’ús del vehicle privat.
Xarxa de vianants
No es fan propostes de millora en relació a la xarxa per a vianants.
Xarxa ciclable
L’estudi no realitza propostes en relació a la xarxa ciclable, més enllà d’incloure el carril
bici actual al llarg del carrer d’Alemanya com a itinerari per a bicicletes.
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x

Cal assumir el cost de de la instal·lació d’una altra marquesina a l’altra banda de
la BV-2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per
als usuaris del transport públic.

Així mateix, s’estableixen unes recomanacions relatives al seu desenvolupament, que
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o
en les mesures de gestió que correspongui.
D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen les
determinacions de l’estudi, ho han de justificar.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Vist-i-plau
Signat digitalment per:
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Xavier Sanyer Matías
Cap del Servei de Mobilitat
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2019.04.30
13:39:47
+02'00'

Lluís Alegre Valls
Director tècnic
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Identificació de l’expedient
Informe sobre la memòria de la Modificació Puntual del PGOU del Clot del Xarel·lo 2 al TM
Masquefa per a l’emissió d’informes sectorials. Expedient numero UDPH2019001504.
Antecedents i documentació adjunta
El 27 de març del 2019 els Serveis Territorials a la Catalunya Central va remetre la sol·licitud
d’informes sectorials de l’Ajuntament de Masquefa sobre els efectes respecte el vector aigua
que pot comportar el pla en relació a les competències d’aquesta Agència, d’acord amb
l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme.
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarE
xpedientId=283569.
Com antecedents aquesta Agència va informar:
x

UDPH2007002583: Modificació Puntual del PGOU del sector del Clot d’en Xarel·lo al
TM Masquefa. L’objectiu de la modificació era la transformació de 31 Ha de sòl no
urbanitzable en sòl industrial i equipaments.

x

UDPH2008004978: Pla Parcial Urbanístic el Clot d’en Xarel·lo al TM Masquefa, va
ser informat favorablement per aqueta Agencia amb consideracions.

x

UDPH2014000463: Modificació Puntual del PGOU usos del Pla Parcial Urbanístic del
sector El Clot del Xarel·lo al TM Masquefa.

x

UDPH2014000728: Modificació Puntual del PPU del sector El Clot del Xarel·lo al TM
Masquefa.

x

UDPH2018004754: Modificació Puntual del PGOU del sector El Clot del Xarel·lo 2 al
TM Masquefa.

62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa estableix un marc d'actuació
comú en la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels
ecosistemes hídrics, i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que,
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biològics, i també els
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus
de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir l'explotació i ús
del medi de manera responsable, racional i sostenible.
Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, no hi
ha dades del nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua del torrent de Ca N’Esteve i el
seu afluent innominat. Tot i això, s'hauran d'adoptar mesures per mantenir/millorar aquest
nivell i, a més, caldrà realitzar actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat
Ecològic.

Descripció
L’any 2008 l’ajuntament de Masquefa va iniciar la tramitació urbanística del polígon industrial
“El Clot del Xarel·lo”, que es va desenvolupar posteriorment, i que hores d’ara està
consolidat en la seva totalitat. En aquest terrenys s’han ubicat els serveis centrals de
l’empresa ALDI.
L’interès d’aquesta empresa en ampliar les seves instal·lacions en terrenys propers a la
seva seu central, ha conduït a promoure la present Modificació Puntual. Recentment,
l’ajuntament de Masquefa ha aprovat l’Avanç de modificació del PGO de Masquefa en
l’àmbit de referència. En el marc de la legislació urbanística vigent s’ha pres la iniciativa de
formular la preceptiva sol·licitud d’informes sectorials de Modificació Puntual del PGO de
Masquefa, amb l’objectiu de procedir al procés de transformació física i jurídica del sòl, dels
terrenys anomenat “El Clot del Xarel·lo 2”.
Els terrenys objecte de la de Modificació Puntual ocupen una superfície total de 115.870 m2 i
es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot
del Xarel·lo” i la zona industrial situada als entorns de la carretera BV-224a al municipi de
Sant Llorenç d’Hortons. L’accés al paratge es fa a través de vials del PI ja executat.
La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:
x

Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo” per
possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del carrer
d’Alemanya, amb una superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m.

x

Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb
una superfície total de 115.000 m².

x

La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla
de la carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per
l’accés al nou sector industrial.

Marc legal
Aquest informe s’emet d’acord amb la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Masquefa a
través del Departament de Territori i Sostenibilitat, en compliment de l’article 85 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’objectiu d’aquest informe és donar contingut al vector aigua del document d’abast.
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua
(2000/60/CE) (DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal,
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei

Pàgina 1 de 7

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar
l’economia i ha de dotar al municipi de nou sòl industrial per a la implantació d’activitats que
requereixen de parcel·les mitjanes (més de 5.000 m2) i gran (més de 20.000 m2) ja que a la
resta de polígons de l’entorn no disposen de parcel·les d’aquestes característiques.
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En síntesi, l’objectiu principal és delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, adjacent al Clot
del Xarel.lo, per tal de dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de
treball. Aquest objecte es concreta en:
x
x

Canviar la classificació del sòl, de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat.
Ajustar al zonificació de la zona verda urbana (Clot del Xarel·lo) per possibilitar la
formació dels accessos al nou sector.

Domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud.
Les lleres més destacades en la zona del Clot del Xarel·lo són el torrent de Ca N’Esteve i un
afluent seu innominat. En el cas de l’afluent innominat, aquest neix a l’àmbit i es considera
que es una llera privada a l’igual que en torrent de Ca N’Esteve, que limita al nord amb
l’àmbit.

Aquestes disposicions són complementàries de la regulació continguda als articles 9 bis, 9
ter, 9 quàter, 14 bis i 126 del Reglament del domini públic hidràulic (en endavant RDPH),
que estableixen una regulació per a noves instal·lacions o activitats situades en zona de flux
preferent o en a zona inundable, així com criteris específics de disseny i conservació per a
obres de protecció, modificacions de lleres i obres de pas.
Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
aprovat per l’ACA.
El desenvolupament del sector suposarà la modificació del torrent innominat afluent del
torrent de Ca l’Esteve que es situa en l’àrea on s’ubicaran les noves parcel·les d’ús
industrial. Les aigües de les plataformes es conduiran aigües avall de les parcel·les on
s’ubicarà el nou punt d’inici del torrent.
La bassa artificial existent desapareixerà per l’ocupació de les noves parcel·les, essent
substituïda per la formació d’una nova bassa temporal en la zona verda de la part inferior del
sector.

Tal com les defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques
particulars. Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA.

Abastament d’aigua

L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes
a:

S’informa que les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures
d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) correspondran als propietaris afectats per
les noves actuacions urbanístiques.

a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats
que s’hi desenvolupin.

En el cas que hi hagi aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, es
recorda que hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de no
disposar de Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en
compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.

La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol
actuació en zona de servitud estarà sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2 del RDPH. La
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA.
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic
caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos en què
l’informe exclogui expressament aquesta necessitat.
Guies tècniques de l’ACA:
Els articles 67 a 77 de les determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya (en endavant, PGDCFEC), aprovades per Decret 1/2017, de 3
de gener, estableixen un seguit de criteris pel desenvolupament d’activitats dins de la zona
de flux preferent i l’execució d’obres en zona de domini públic hidràulic o en zona de policia
de lleres, àmbits en que l’ACA té competències.
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El municipi de Masquefa està abastit per ATLL, per tant té el servei assegurat.

Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà
que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua
de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf).
L’aplicació d’aquesta ordenança permet assegurar que tots els edificis, tant públics com
privats, disposen de mecanismes d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de
comptadors i reguladors de pressió per a cadascun dels habitatges, locals i usos diferents.
L’Ordenança exigeix també la necessitat d’incorporar un o més sistemes de reutilització
d’aigua als edificis (reutilització d'aigües grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de
piscines...), en funció de la seva tipologia (unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA
recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua
regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions
tècniques municipals.
El consum d’aigua previst, segons la memòria presentada, serà de 166.200 l/dia + 5,54 ha
industrial x 150 hab eq/ha x 200 l /hab.eq. L’ordenació preveu conduir les aigües de les
noves parcel·les en l’extrem inferior de les mateixes on es situarà el nou punt d’inici del
torrent innominat. El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
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El tractament de les parcel·les i els espais lliures privats establirà mesures tècniques per
afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així com la recollida d’aigües pluvials de
cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.
Sanejament
Atès que el desenvolupament del sector es situa en un horitzó futur indeterminat, i que en el
moment de l’emissió d’aquest informe no es pot garantir la connexió a cap sistema de
sanejament en alta, el sector inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà doble
qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a
sistema general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom
en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta, tot en
concordança amb l’article 63 ‘Gestió dels sistemes públics de sanejament’ de les
determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(PGDCFC), amb l’apartat ‘i).Creixements urbanístics’ del capítol 7.1 del Programa de
mesures del PGDCFC i amb l’apartat 5 ‘Criteris per l’aplicació dels convenis de sanejament
urbanístics per nous creixements’ de l’annex 5 del Programa de mesures del PGDCFC,
aprovats pel Decret 1/2017, de 3 de gener.
De conformitat amb l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial
decret 849/1986, de 11 d’abril, l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de
l’Aigua el projecte d’urbanització. Si, en aquest tràmit, l’Agència Catalana de l’Aigua
determina, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del Programa de
Mesures del PGDCFC i la valoració d’altres alternatives, que finalment es pot admetre la
connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector al sistema de sanejament en alta, el
promotor del sector, d’acord amb les previsions de la vigent legislació urbanística de
Catalunya i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, ha d’assumir els
costos de les actuacions necessàries per tal de connectar les instal·lacions d’evacuació de
les seves aigües residuals als sistemes públics de sanejament i està obligada a aportar a
l’Agència Catalana de l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures
de sanejament que li donaran servei, de conformitat amb l’Agència.
En aquest sentit, atenent a l’article 102 ‘Creació de la taxa per l’accés a les infraestructures
de sanejament en alta’ de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre els elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni’, s’imposa una taxa
per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les previstes en el
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de planificació
hidrològica vigent, en els casos en que es prevegin actuacions urbanístiques de nova
urbanització i de reforma o renovació de la urbanització sempre i quan aquest darrer cas
comporti un increment de generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una
major edificabilitat o densitat de l’ús urbanístic com a conseqüència d’un canvi d’ús.

capacitat de disseny i a un 19% de la seva càrrega, i per tant no es considera saturat
d’acord amb els criteris de l’article 3.16 del Decret 130/2003 pel qual s’aprova el reglament
dels sistemes públics de sanejament.
D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general,
l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic,
excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles afeccions dels sòls
que puguin afectar indirectament les aigües a través de:
x
x
x
x

Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).
Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instal·lacions i maquinària.
Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i
instal·lacions (hidrocarburs, olis, etc.).
Contaminació per vessaments de materials transportats.

El nou sector es connectarà a les xarxes de drenatge i sanejament existents, amb xarxes
separatives.
Atesa la projecció de construcció de rotondes i nous accessos a la zona, caldrà gestionar les
aigües de pluja que caiguin sobre zona pavimentada, connectant-les a xarxes de drenatge o
col·lectors amb separadors d’hidrocarburs de manera prèvia al seu abocament.
Caldrà garantir la suficiència dels recursos disponibles per abastir els nous
subministraments d’aigua potable i garantir el correcte tractament de les aigües residuals del
nou sector.
Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.

El sistema de sanejament públic en alta és l’EDAR de Masquefa, l’administració actuant del
qual és l’Agencia Catalana de l’Aigua. Segons les dades disponibles en aquesta Agència,
per a l’anualitat 2018 el sistema es troba a un 44% de saturació de cabal de la seva

La modificació preveu la creació d’una nova peça de sòl urbanitzable adjacent al polígon
industrial existent. Aquesta nova peça, per la seva ubicació, a la capçalera d’un torrent que
és domini privat no es d’esperar que presenti problemes d’inundabilitat. Tot i això, la
memòria de Modificació puntual del PGOU, adjunta un informe d’inundabilitat del sector “Clot
de Xarel·lo 2”.
La modificació del torrent innominat escurça el seu recorregut, desplaçant la seva capçalera
en sentit nord.
Del document es desprèn que la llera resultant queda circumscrita als espais verds previstos
en la nova ordenació. Es conformarà una secció tipus amb una amplada de 5 metres i
talussos 2H:1V d’una alçada mínima de 1 m. El pendent longitudinal en aquest tram serà de
l’ordre del 10%. En aquestes condicions, la capacitat de la secció (considerant règim
permanent uniforme i una rugositat de 0,060) és de 64 m3/s, molt superior als 6,1 m3/s que
es generen en un episodi de precipitació associat a 500 anys de període de retorn.
Per tant, s’està en condicions de seguretat envers l’eventual inundació que puguin ocasionar
episodis de precipitació associats a períodes de retorn de fins a 500 anys. En quant al
Torrent Fondo, aquest discorrerà dins de terrenys qualificats com a Protecció Viària. Per
tant, restarà inalterat respecte al seu estat actual. L’estimació de la seva capacitat
considerant règim permanent uniforme aplicat sobre les característiques de la secció tipus
(amplada de solera: 3 m; alçada mínima de marges: 1 m; talussos 2H:1V; rugositat 0,060;
perfil longitudinal mitjà: 2,4%) dona un cabal de 20 m3/s. Per tant, el pas del cabal associat a
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La quota es calcula segons les despeses d’increment de la capacitat de depuració derivades
del nou desenvolupament a partir del nombre d’habitants equivalents (HE) del sector i
d’acord amb la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, és a dir, la
longitud, en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins a l’EDAR, dels col·lectors de la
xarxa en alta que s’utilitzaran pel transport de l’efluent d’aigües residuals.

un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn (que s’estima en 7,4 m3/s) no ha de
suposar problemes d’afectació per inundabilitat, i menys en una zona lliure d’edificació
doncs es tracta de terrenys qualificats com a Protecció Viària.
Signat electrònicament
per :Martín Pérez Roca
- DNI 46647500G (SIG)
Data :2020.02.27
12:53:28 CET
Raó:Tècnic de les
Demarcacions
Territorials de TorderaBesòs i Llobregat-Foix
Lloc : Barcelona

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2020.02.27
19:41:31 CET
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona

Conclusions
S’emet el present informe per tal que les consideracions que es fan en relació al domini
públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el
sanejament, les afeccions ambientals, la inundabilitat i les basses de laminació de pluvials
s’incloguin a l’estudi ambiental estratègic que posteriorment valorarà aquesta Agència.
Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, la Modificació Puntual del PGOU
de Masquefa “El Clot del Xarel·lo-2 “haurà d’anar adaptant-se a les disposicions que es
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i, en particular, al Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat el 3 de gener, (Decret 1/2017).
Pel que fa als nous creixements urbanístics, recordem que les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures d’abastament d’aigua o de sanejament
(col·lectors, bombaments, EDAR, emissaris, etc.) o bé l’ampliació de les ja existents,
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització.
De manera més específica:
x
x
x
x

Pel que fa al Domini Públic Hidràulic, s’informa FAVORABLEMENT.
Pel que fa a l’abastament, s’informa FAVORABLEMENT.
Pel que fa al sanejament, s’informa FAVORABLEMENT tenint en compte els
condicionants escrits.
Pel que fa a la inundabilitat, s’informa FAVORABLEMENT.

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis.
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Serveis Territorials a la Catalunya Central

Exp. núm. PL- 13/20 MASQUEFA (Anoia)

En el marc de la legislació urbanística vigent s’ha pres la iniciativa de formular la modificació
puntual del PGOU de Masquefa, amb l’objectiu de procedir al procés de transformació física i
jurídica del sòl, dels terrenys anomenats “El Clot del Xarel·lo 2”.

Informe sobre la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana “El Clot del Xarel·lo 2”(AI)

R/N: 747 K101 N419 PL-13/20
L’Ajuntament de Masquefa fa la sol·licitud d’informes sectorials a la Delegació Territorial del
Govern a la Catalunya Central, mitjançant la plataforma EACAT, per a la tramitació de la
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana “El Clot del Xarel·lo 2”, aprovat
inicialment pel Ple municipal el 14.03.2019, als efectes que es procedeixi a emetre els
informes sectorials corresponents (article 85 de la Llei 3/2012). En el llistat d’informes
sol·licitats, es demana l’informe de patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Es remet aquesta sol·licitud, via correu electrònic als STCC a la Catalunya Central del
Departament de Cultura, el 27 de març de 2019, amb el codi: Masquefa 2018/67843/N.
Promotor:
Tècnics redactors:

Ajuntament de Masquefa
Jordi San Millan i Filbà, enginyer de camins
Xavi Sotomayor Serrano, enginyer de forests
EIPO Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Publiques SL
Enric de Bargas Sellarés, ambientòleg
Carles E. Casabona Ferré, ambientòleg
TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals (EAMG)

Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són:
- Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.
- Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarel·lo 2”.
I en concret:
- Realitzar petits ajustos a la zonificació del Pla parcial del polígon industrial “Clot del
Xarel·lo” per possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del
carrer d’Alemanya.
- Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una
superfície total d’unes 11,50 Ha.
- La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la
carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou
sector industrial.
El nou sector incorpora la reserva de terrenys per a la traça del futur vial previst en el PTPCC
i també per a la futura ampliació de la carretera BV-2249.

Planejament vigent:
-

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball.
Per un altre costat, aquesta modificació també permetrà ampliar les instal·lacions del centre
logístic d’Aldi, situat a ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat.

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), apr.def.16.09.2008, i publicat 22.10.08.
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), publicat el 12.06.1987
Modificació puntual del PGOU referent a la fondària edificable de les illes amb front al carrer Garbí
UA-4, darreres de l’església, publicat el 12.06.1987.

FONAMENTS DE DRET

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

-

. Documentació
S’ha pogut consultar la documentació de l’aprovació inicial (febrer 2019) i la prèvia a
l’aprovació provisional (octubre 2019). El document ha estat consultat en suport digital i
consta de la següent documentació:

-

-

Memòria (informació i ordenació)
Normativa urbanística
Annexes (dels nou documents annexes, cal destacar: Document Ambiental. Estudi Ambiental
Estratègic (EAE); Estudi d’inundabilitat; Avaluació econòmica i financera; Estudi d’impacte i
integració paisatgística (EIIP); Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG))
Plànols d’informació i d’ordenació

. Segons la documentació presentada:
Els terrenys objecte de modificació estan classificats de sòl no urbanitzable (SNU): amb clau
19b Sòl no urbanitzable de protecció agrícola, i clau 19a sòl no urbanitzable d’interès
ecològic. Ocupen una superfície total de 115.870 m² i es troben situats al sud del terme
municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarel·lo” i la zona industrial
situada als entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys de l’àmbit de la modificació puntual limiten al sud amb la carretera BV-2249, a
l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb
sòls no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç
d’Hortons.
Plaça Major, 37 3a.
08500 Vic
Telèfon 93 693 98 80

1

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC)
Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya
Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural (art 2.2)
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA
Un cop analitzat i valorat el present document, des del punt de vista del patrimoni cultural,
informem el següent:
. Valoració de patrimoni arquitectònic
La present modificació puntual del PGOU no afecta al patrimoni arquitectònic, en els termes
establerts per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
. Valoració de patrimoni arqueològic
La present modificació puntual del PGOU es troba en una zona molt propera a dos jaciments
arqueològics i un jaciment paleontològic de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic de la Direcció General de Patrimoni Cultural (DGPC) del Departament de
Cultura, ubicats dins el terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons:

Plaça Major, 37 3a.
08500 Vic
Telèfon 93 693 98 80

2

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a la Catalunya Central

-

Núm. Inv. 12506. Camps de Sant Esteve (època ibèrica)
Núm. Inv. 12505. A prop de la Fàbrica Expert (època medieval)
Núm. Inv. 12757. Jaciment paleontològic La Padrera.

Vist i plau
Elena Belart Calvet
Cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic
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Plaça Major, 37 3a.
08500 Vic
Telèfon 93 693 98 80
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Antoni Caballé i Crivillés
Arqueòleg territorial
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Rosa Bosch Palau
Arquitecta dels Serveis Territorials
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S'informa FAVORABLEMENT sobre la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana “El Clot del Xarel·lo 2”(AI), Masquefa (Anoia), amb la CONDICIÓ que s’incorpori en
aquest document la necessitat que es realitzi una intervenció arqueològica i paleontològica
prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que comportin
afectació al subsòl. Aquestes s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb
la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix el
Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
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Per tot això,
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La intervenció o intervencions arqueològiques i paleontològiques prèvies s’han de realitzar
sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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La realització d’aquesta intervenció prèvia garanteix la correcta implantació dels projectes que
es derivin de la modificació puntual presentada. La situació contraria –localització de
jaciments arqueològics i paleontològic - durant el desenvolupament dels projectes d’aquest
nou sector urbanitzable pot comportar sense cap mena de dubte importants perjudicis a la
part promotora, donat les imprescindibles intervencions arqueològiques que s’haurien de
realitzar i les probables modificacions del projecte que aquestes comportarien segons recull la
Llei 9/1993, de 30 de setembre del patrimoni Cultura Català i el Decret 78/2002 del 5 de
març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Aquest jaciments per les seves característiques i informació disponible no es poden
determinar el seus límits exactes. Així, doncs, per tal de documentar la possible existència de
restes arqueològiques i paleontològiques actualment no conegudes ni documentades és
imprescindible que es realitzi una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes
aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que comportin afectació al subsòl.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural
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Subdirecció General d'Infraestructures Rurals

Informe de l'Expedient:
Núm. Expedient:

11889/CC 2019
DGOTU ALFRESCO: 2018/67843/N

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MASQUEFA "EL
CLOT DEL XAREL·LO 2"

- Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.
- Llei 18/2007, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.
- Decret 14/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Resolució 671/VIII, de 14 d'abril de 2010, sobre el món agrari, del Parlament de
Catalunya.
- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.
3. Característiques de l’actuació (Descripció)

1. Antecedents
D’acord amb la documentació presentada es desprèn el següent:
En data 27 març de 2019 entra al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) la petició d'informe urbanístic preceptiu sol·licitat per l’ Ajuntament
de Masquefa, d'acord amb l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, així com d’acord amb l’article 61 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, referent al Projecte de
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Masquefa "El Clot del Xarel·lo
2", dins el terme municipal de Masquefa (Anoia).
En data 25 de març de 2019 l’Ajuntament de Masquefa per mitjà de la plataforma
electrònica EACAT presenta davant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda la sol·licitud de tot un seguit d’informes urbanístics, entre ells el del DARP,
sobre el Projecte de Modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Masquefa
"El Clot del Xarel·lo 2", a Masquefa (Anoia).

3.1 Promou el present projecte l’Ajuntament de Masquefa, conseqüència de l’interès
de l’empresa ALDI per ampliar les seves instal·lacions en terrenys propers a la seva
seu central.
3.2 L’àmbit de la modificació ocupa una superfície de 115.870 m2, i es troba situat al
sud del terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarel·lo”
i la zona industrial situada a l’entorn de la carretera BV-2249 al municipi de Sant
Llorenç d’Hortons.
Els terrenys de l’àmbit de la modificació puntual limiten al nord amb el torrent de Ca
l’Esteve, al sud amb la carretera BV-2249, a l’est amb part de sòl no urbanitzable i
amb part de sòl industrial del municipi de Sant Llorenç d’Hortons i a l’oest amb el
carrer d’Alemanya.

S’informa en base a la documentació aportada següent: Projecte de modificació puntual
del Pla General d’Ordenació de Masquefa “El Clot del Xarel·lo 2”, redactat en nom de la
societat Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques, S.L. per l’Enginyer de
Camins senyor Jordi San Millan i Filbà, col·legiat número 8857 pel Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Catalunya; essent el promotor del mateix l’Ajuntament de
Masquefa.
El planejament urbanístic vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 5 de
novembre de 1986, i el Text refós de les Normes Urbanístiques del planejament general,
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data
2 de març de 2006 i publicat en data 21 de juliol de 2006.
L’àmbit d’actuació pel que fa a les competències d’aquest Departament està classificat
com a Sòl No Urbanitzable. Amb qualificació de sòl no urbanitzable de protecció agrícola
(clau 19b) i de sòl no urbanitzable d’interès ecològic (clau 19a).
2. Fonaments de Dret
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Telèfon: 933046700
Fax: 933046703
http:www.gencat.es/darp

3.3 Aquesta modificació té per objecte dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la
creació de llocs de treball. Per un altre costat, també permetrà ampliar les
instal·lacions del centre logístic d’ALDI, situat a ponent dels terrenys del nou àmbit
delimitat.
Els objectius més concrets de la modificació puntual són els següents:

1

2
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Departament d'Agricultura,
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4. Conclusions i proposta

Subdirecció General d'Infraestructures Rurals

x
x

Examinada la documentació presentada i, d’acord amb les dades de què es disposen,
vers les competències del DARP, sobre l’actuació proposada, situada a Masquefa
(Anoia), s’informa que:

Realitzar els canvis de classificació i qualificació urbanístiques previstos.
Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarel·lo 2”.

3.4 La descripció de la proposta és la següent:
x
x
x

Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo”
per possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del
carrer d’Alemanya, amb una superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m2.
Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial,
amb una superfície total de 115.000 m2.
La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una a la
cruïlla de la carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya i l’altre, al carrer
Alemanya per l’accés al nou sector industrial.

3.5 La modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a
dinamitzar l’economia i ha de dotar al municipi de nou sòl per a la implantació
d’activitats que requereixen de parcel·les mitjanes (més de 5.000 m2) i grans (més
de 20.000 m2).
3.6 Un quadre comparatiu de superfícies entre el planejament vigent i el planejament
proposat és el següent:

Atesa la documentació presentada i, d’acord amb els informes sol·licitats i amb el que
disposa l'article 14 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer que modifica l’article 49 i l’ article
67 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i l’article 61 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s’informa de manera
FAVORABLE RECOMANANT que es consideri la possibilitat de la utilització del conreu
de la vinya com a zona verda en el desenvolupament del corresponent Pla Parcial, així
com al compliment de la normativa sectorial.
Aquest informe s’emet única i exclusivament, pel que fa als efectes i repercussions que,
a nivell urbanístic pot ocasionar al funcionament normal de l’activitat de les explotacions
agràries que puguin resultar afectades i en el marc de la tramitació urbanística de
l’actuació sol·licitada, i en qualsevol cas, s’han de respectar les incompatibilitats i les
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable.

CPISR-1 C Luis Estefanell Jara

Signat digitalment per CPISR-1 C Luis Estefanell Jara
Data: 2020.04.28 13:14:09 +02'00'

El responsable d’Actuacions Urbanístiques en Sòl Agrari

3.7 Consultades les dades a l’oficina virtual del cadastre la modificació puntual afecta
les
següents
referències
cadastrals:
08118A007000090000WW,
08118A007000100000WU, 08118A007000120000WW, 08118A007000130000WA,
08118A007000140000WB, 08118A007000210000WP, 08118A007090010000WZ,
08118A007090100000WY, 08118A007090120000WQ, 08118A008000120000WJ,
08118A008000130000WE, 08118A008000150000WZ, 08118A008000160000WU,
08118A008090110000WU, 08118A008090180000WQ i 0228202DF0902N0001YE.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

1.3. Informes previs a l’aprovació provisional
-

Informe proposta sobre la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació el Clot del Xarelꞏlo 2, al terme municipal de Masquefa, de data 29 de maig
de 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental (OTAA).

-

Informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, de la sessió de 8 de maig de 2020.

-

RESOLUCIÓ de data 10 de juny de 2020, per la qual es formula la declaració ambiental
estratègica de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarelꞏlo 2, al terme
municipal de Masquefa. (exp. OTAABA20180180).

ANNEX 1. ANTECEDENTS

Informe proposta sobre la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del
Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa

- L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació amb
tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la
Generalitat competent en matèria de medi ambient.

1. Identificació de l’expedient

- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori
i Sostenibilitat, segons el qual correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental
tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència dels serveis territorials i
fer la proposta de resolució corresponent.

Assumpte:

Modificació puntual del Pla general d’ordenació

Municipi:

Masquefa (Anoia)

Peticionari:

Ajuntament

3. Objecte

Referència:

OTAABA20180180 (IPR DAE 213/18)

L’objecte del present informe és proposar la formulació de la declaració ambiental estratègica
de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal
de Masquefa, als efectes que determina la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.

2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera concreta que la Llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens
locals i pel Parlament.
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica,
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.a) cinquè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària les modificacions dels
plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del
pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
- L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
- L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d’avaluació
ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental
estratègica per part de l’òrgan ambiental.
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4. Antecedents
- En data 11 d’octubre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de document d’abast sobre l’avanç de la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, presentada
per l’Ajuntament.
- En data 25 d’octubre de 2018, es va notificar a l’Ajuntament ofici d’aquesta Oficina Territorial
pel qual es requerí completar el document inicial estratègic sobre la Modificació puntual de
referència, el qual havia de reunir els requisits de validesa i eficàcia de les còpies realitzades
per les administracions públiques, per tal de procedir amb la seva tramitació.
- En dates 9 i 14 de novembre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic esmentat el
document inicial estratègic ampliat sobre l’avanç de la Modificació puntual de referència,
presentat per l’Ajuntament.
- En data 21 de gener 2019, es va notificar a l’Ajuntament de Masquefa el document d’abast
emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de gener de 2019, juntament amb els informes
rebuts en resposta a les consultes efectuades.
- En data 6 de febrer de 2019, es va notificar a l’Ajuntament l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de 4 de febrer de 2019, rebut posteriorment a l’emissió del document d’abast.
- En data 27 de març de 2019, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud
d’informe sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al
terme municipal de Masquefa, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 14 de març
de 2019, presentada per l’Ajuntament.
- En data 2 d’agost de 2019, es va notificar a l’Ajuntament l’informe d’aquesta Oficina Territorial
sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual de referència, d’1 d’agost de 2019.
- En data 3 de desembre 2019, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica sobre la Modificació
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puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa,
presentada per l’Ajuntament.
- En data 11 de desembre de 2019, es va notificar a l’Ajuntament ofici d’aquesta Oficina
Territorial pel qual es requerí que, per tal de poder emetre la declaració ambiental estratègica,
calia aportar l’acreditació de les consultes efectuades a les administracions públiques afectades
i a les persones interessades identificadess en el document d’abast.
- En data 18 de desembre de 2019, va entrar al registre electrònic esmentat les acreditacions
requerides, presentades per l’Ajuntament.
5. Tramitació
D’acord amb el certificat municipal aportat, el Ple municipal va acordar, en sessió de 14 de
març de 2019, aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del
Xarel·lo 2, la qual es va sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies mitjançant
publicació dels corresponents anuncis en el BOP de Barcelona de 21 de març de 2019, en el
diari ARA de 21 de març de 2019, en el tauló d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament.

7. Valoració de l’expedient

Durant el període d’informació pública no es van presentar al·legacions.

Valoració del contingut dels documents ambientals

Cal fer constar que l’expedient administratiu aportat conté la documentació acreditativa de les
consultes efectuades a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
identificades en el document d’abast.

En primer lloc, s’escau recordar que la present Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, d’acord amb l’apartat
6.a) cinquè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Posteriorment, acompanyant la resta de documentació que ha de ser objecte d’aprovació
provisional, s’ha elaborat i presentat el corresponent document resum, en el qual, tenint en
compte l’estudi ambiental estratègic i el resultat de les consultes realitzades, es valora la
integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació.
6. Descripció de la proposta
Es proposa la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme
municipal de Masquefa, que té per objecte possibilitar l’ampliació de les instal·lacions del centre
logístic d’ALDI, situat a ponent dels terrenys objecte d’estudi. La superfície de l’àmbit d’actuació
és de 115.870 m2.
La Modificació puntual preveu assolir els objectius següents:
- Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m2.
- Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una
superfície total de 115.000 m².
- La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la
carretera BV-2249 amb el carrer d’Alemanya; i l’altra, al carrer d’Alemanya per l’accés al nou
sector industrial.
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En el marc d’aquest procediment, i en compliment de les regles establertes a l’article 86 bis i la
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 24 de
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, cal incorporar en la Modificació puntual de referència que ha
de ser objecte d’aprovació provisional un document resum en el qual es valori la integració dels
aspectes ambientals en la proposta, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al
document d’abast, i del resultat de les consultes efectuades i com aquestes s’han pres en
consideració.
En relació amb l’anterior, es constata que la documentació aportada inclou el corresponent
document resum, el contingut del qual s’adequa a les determinacions previstes per la Llei
12/2013, de 9 de desembre, i s’estructura en els apartats següents: característiques bàsiques
del Pla, descripció general del procés d’avaluació, abast de l’avaluació determinat pel
document d’abast, valoració de l’estudi ambiental estratègic i la seva qualitat, avaluació del
resultat de les consultes realitzades i el seu grau de consideració, i conclusió del procés
d’avaluació.
En quant al seguiment ambiental, el document resum incorpora una llista d’indicadors
ambientals de seguiment i esmenta que el durà a terme el promotor, que serà l’encarregat
d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria
i a l’òrgan ambiental. Per a aquesta tasca podrà designar un director ambiental del pla, qui
emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat bimensual, en els quals es valoraran els
aspectes ambientals resultants del desenvolupament de la Modificació puntual i s’aportarà el
C. d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
Fax 93 214 70 58
http://www.gencat.cat/territori

4

càlcul actualitzat dels indicadors ambientals de seguiment. Val a dir que s’ha constatat cert
grau de incoherència respecte el tractament del seguiment ambiental entre l’estudi ambiental
estratègic (EAE, en endavant) i el document resum, per la qual cosa caldrà unificar el contingut
d’ambdós documents.

El compliment de les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua es valorarà
en l’apartat següent. Altrament, pel que fa a les administracions públiques afectades i a les
persones interessades, s’ha comprovat que s’han efectuat les corresponents consultes als
organismes identificats en el document de referència, tal com s’ha exposat anteriorment.

Altrament, el contingut de l’EAE aportat s’ajusta a l’estructura definida en l’article 70 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com al
contingut establert en l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

b) Pel que fa al contingut de l’estudi ambiental estratègic, cal fer les consideracions següents:

Val a dir que, en l’informe emès per aquesta Oficina Territorial sobre l’aprovació inicial de la
Modificació puntual en data 1 d’agost de 2019, es van fer diverses valoracions sobre el grau
d’incorporació en la proposta i en l’EAE dels requeriments assenyalats en el document d’abast;
aquesta valoració concloïa, en termes generals, de forma positiva, tot i que es posaven de
manifest certes mancances a resoldre pel que feia a l’apartat d’avaluació i justificació ambiental
de l’alternativa seleccionada i, en concret, sobre la necessitat que l’avaluació de les alternatives
d’ordenació s’efectués sobre la totalitat de les alternatives contemplades, inclosa l’alternativa 0,
i en base a la proposta total d’objectius i criteris ambientals finalment adoptada. S’ha
comprovat, doncs, que la versió de l’EAE objecte d’aprovació provisional avalua l’alternativa 0.
Valoració del grau d’incorporació dels informes recaptats

Tal com s’ha indicat anteriorment, l’EAE completa l’apartat d’avaluació de les alternatives
d’ordenació amb la incorporació de l’alternativa 0.
- Caldrà recollir les figures de planejament anterior a la present proposta i la seva tramitació
ambiental.
S’ha comprovat que s’incorporen en l’EAE els antecedents urbanístics que afecten a l’àmbit de
la present Modificació puntual, així com detalls de la seva tramitació ambiental.
- Caldrà actualitzar la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari i el càlcul de l’indicador
ambiental associat per les alternatives d’ordenació.

Segons el certificat municipal aportat, durant el procés d’informació i participació pública no
s’han presentat al·legacions.
Pel que fa a les consultes realitzades a les persones interessades identificades en el document
d’abast, s’aporta l’acreditació de la consulta efectuada a DEPANA - Lliga per a la defensa del
patrimoni natural i a l’Associació el Saüquer.
D’altra banda, respecte les administracions públiques afectades identificades en el document
d’abast, de les quals s’acredita la seva consulta, s’han recaptat informes de l’Agència Catalana
de l’Aigua, de 3 d’abril de 2019 i de 27 de febrer de 2020; de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, de 2 de maig de 2019; del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, de 9 de maig de
2019; del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica, de 31 de maig de
2019; i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, d’1 d’agost de 2019.
Així mateix, es van recaptar informes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de 10
d’abril de 2019, i de l’Autoritat del Transport Metropolità, de 26 d’abril de 2019.
A continuació, es valora el grau d’incorporació de les aportacions amb contingut ambiental
efectuades pels organismes afectats per raó de les seves competències, i s’analitzen els canvis
introduïts respecte el document aprovat inicialment que presenten efectes ambientals:
1)

- L’avaluació de les alternatives d’ordenació s’haurà d’efectuar sobre totes les alternatives
contemplades i en base a la proposta d’objectius i criteris ambientals finalment adoptada.

Segons el document resum, en l’anàlisi ambiental de l’EAE s’ha actualitzat la cartografia dels
hàbitats d’interès comunitari emprada, d’acord amb les darreres bases cartogràfiques
disponibles tal com es recull en el plànol 3 Hàbitats d’interès comunitari. Així mateix, s’ha
ajustat el càlcul de l’indicador ambiental associat de l’apartat 5 Ordenació global del sector.
Descripció i avaluació d’alternatives del mateix document ambiental, tenint en compte la versió
més actualitzada de la distribució dels hàbitats existents en l’àmbit d’actuació.
- Caldrà recollir que el municipi no s’inclou dins dels municipis declarats zona vulnerable per
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, que no forma part de cap de les zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric i s’haurà d’incloure la referència al Mapa de la
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució
TES/1536/2018, de 29 de juny.
S’ha comprovat la incorporació d’aquestes correccions en els apartats corresponents de l’EAE.
- Caldrà contemplar l’aplicació de mesures compensatòries amb l’objecte de restituir els
impactes observats i potenciar els valors ambientals existents, adoptant, com a mínim, les
proposades per aquesta Oficina Territorial.
Segons es descriu en el document resum, l’EAE recull en el seu apartat Mesures per a la
protecció i millora del medi ambient, les mesures següents:

Aportacions formulades per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental:

a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

El Pla parcial haurà de definir un Pla de restauració de les zones verdes d’acord amb el plànol
6 del present document, Planta de mesures correctores i compensatòries, que incorpori com a
mínim els aspectes següents:

Així mateix, caldrà consultar a la resta de les administracions públiques afectades i al públic
interessat identificat en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de
gener de 2019.

a. Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector d’espais propis de la comunitats naturals
de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb espècies autòctones pròpies
d’aquestes comunitats. Caldrà establir una franja contínua al llarg de les zones verdes que
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permeti unir les zones de pinedes existents en l’àmbit del sector Clot del Xarel·lo existent
amb l’entorn de pinedes del torrent de Cal Esteve, reforestant aquests espais amb espècies
arbòries i arbustives autòctones pròpies d’aquestes comunitats.
b. Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i restauració
de les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin resultar afectades per
la creació de la bassa i el desenvolupament del sector, per tal de compensar la pèrdua de la
bassa existent en el sector que s’ocuparà amb la parcel·la privada. La vegetació de ribera de
la part baixa del torrent no es preveu que resulti afectada, tot i que es recull preveure
actuacions de millora i restauració d’aquestes comunitats de ribera en cas de resultar
afectades per les pròpies actuacions d’urbanització i creació de la bassa temporal.
c. Restauració de les comunitats naturals pradenques de les zones verdes afectades per
actuacions anteriors de moviments de terres realitzades durant el desenvolupament del
sector industrial ja existent del Clot del Xarel·lo.
d. Restauració dels talussos resultants del nou accés al sector. La formació del nou accés
permetrà la restauració dels nous talussos generats, així com part dels talussos existents de
l’accés actual a les activitats en sòl no urbanitzable. El Pla de restauració haurà de definir la
restauració d’aquests espais amb espècies autòctones.
e. Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin resultar
temporalment afectades pel desenvolupament de les obres del sector. Si bé el
desenvolupament del sector preveu integrar els talussos de les parcel·les en el propi àmbit
de les mateixes per no afectar les comunitats naturals de les zones verdes ni sectors
adjacents, es recull que el Pla de restauració haurà de preveure la complerta restauració de
les comunitats naturals d’aquells espais de zones verdes o sectors adjacents que poguessin
resultar temporalment afectats per el desenvolupament del sector.

A més, el document resum assenyala que aquestes mesures són incorporades en la normativa
urbanística, article 10. 7 Altres condicions. En aquest sentit, s’ha comprovat que aquestes
mesures s’inclouen a grans trets, si bé resten desenvolupades i concretades en l’EAE. Tot i
així, es constata que en l’estimació dels costos d’urbanització del sector de l’avaluació
econòmica i financera de la Modificació puntual no es detalla el cost d’aquestes mesures, per la
qual cosa s’haurà d’incorporar per tal de garantir que restin pressupostades.
c) Caldrà evitar la transformació dels espais de major interès de l’àmbit, i en particular dels
hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb el criteri ambiental adoptat per l’estudi ambiental
estratègic.
En cas que l’encaix dels aprofitaments industrials dificulti la seva conservació, caldrà definir
mesures compensatòries que compensin la superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada
dins de l’àmbit d’actuació i que garanteixin la seva funcionalitat, així com mesures de restitució i
millora de les condicions ambientals preexistents de l’hàbitat existent en el polígon del Clot del
Xarel·lo 1.
Tal com indica el document resum, l’EAE recull una sèrie de mesures compensatòries (ja
descrites) encaminades a la recuperació de les comunitats forestals de pinedes en les zones
verdes del sector, per tal de compensar l’afecció previstes sobre els hàbitats d’interès
comunitaris de pinedes mediterrànies, i la restauració de les comunitats naturals de les zones
verdes d’aquells espais afectats per actuacions anteriors corresponents al sector existent del
Clot del Xarel·lo.
No obstant les mesures analitzades, caldrà que aquesta compensació quedi quantificada i
demostrada en termes de superfície destinada a assolir aquest objectiu.
d) Caldrà que la Modificació puntual s’acompanyi d’un estudi específic de les probables
espècies protegides existents en la bassa existent per tal de potenciar-les en la nova bassa
temporal.
Així mateix, si durant l’execució d’aquesta es generaran efectes ambientals sobre les zones
verdes, caldrà preveure la concreció de mesures correctores i compensatòries per restituir els
valors ambientals que siguin afectats, especialment si es tracta de la vegetació de ribera
vinculada al torrent de Ca l’Esteve.
S’ha comprovat que la proposta objecte d’aprovació provisional no incorpora cap estudi
específic justificant-se a través del document resum que en l’informe emès pel Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), de 31 de gener de 2019, en relació
amb les espècies presents en l’àmbit de la Modificació puntual i els efectes sobre les mateixes,
es conclou que la proposta no entra en conflicte amb cap espècie animal en règim de protecció
especial.
Alhora, pel que fa a la segona prescripció, el document resum recorda la concreció de mesures
compensatòries pel que fa a les espècies de fauna, com és la creació d’una bassa temporal
d’amfibis associada a la llera baixa del torrent innominat i la restauració de les comunitats de
ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin resultar afectades per la creació de la citada
bassa i el desenvolupament del sector.
e) Caldrà estudiar les possibles repercussions de l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga
cuabarrada i concretar la definició de mesures compensatòries, si s’escau, que tinguin per
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objecte la protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar,
minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.

l’Agència Catalana de l’Aigua va informar favorablement la present Modificació puntual pel que
fa a la inundabilitat.

El document resum reitera que, segons l’informe del CRARC, la proposta no entra en conflicte
amb cap espècie animal en règim de protecció especial. Endemés, apunta que en l’EAE es
recullen mesures encaminades a la recuperació de les comunitats forestals de pinedes i la
restauració de les comunitats naturals d’aquells espais afectats per actuacions anteriors
corresponents al sector existent del Clot del Xarel·lo; amb aquestes actuacions es pretén
mantenir el mosaic de comunitats agroforestals que formen part del territori vital de dues
parelles de l’àliga cuabarrada i mantenir la qualitat d’aquests hàbitats.

h) Pel que fa al vial d’accés modificat, caldrà adoptar traçats o bé solucions tècniques que
millorin la seva adaptació topogràfica, per tal de minimitzar els moviments de terres.

Tanmateix, s’escau recordar que l’àmbit coincideix amb la delimitació d’una àrea d’interès
faunístic o florístic motivada per la presència de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), la
qual forma part de l’annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la
conservació de les aus silvestres, atès que coincideix amb una àrea de campeig principal i
segura d’aquesta espècie, i que segons la resposta a les consultes dels Serveis Territorials a la
Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural,
de 19 de desembre de 2018, l’àmbit es troba inclòs dins de l’àrea vital de dues parelles
d’àguiles cuabarrades, espècie inclosa en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i
protegida per la legislació vigent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat.

El document resum assenyala que es preveu l’adopció de mesures tècniques per adaptar
topogràficament el vial d’accés modificat, però ateses les actuals característiques del relleu,
amb importants talussos existents, resultarà inevitable la generació de nous talussos en l’inici
del nou vial d’accés; també apunta que la creació del nou vial d’accés modificat permetrà
restaurar els talussos existents entre la vialitat actual del sector existent Clot del Xarel·lo i el
nou vial modificat.

Així doncs, es reitera que caldrà que l’EAE estudiï les possibles repercussions de l’actuació
sobre aquesta àrea vital i concretar la definició de mesures específiques que tinguin per objecte
la protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar, minimitzar o
reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.
A més a més, tenint en compte les mesures compensatòries adoptades per la resta de fauna
rellevant, les valoracions resultants d’aquest estudi sobre l’àliga cuabarrada i les aportacions
del CRARC, caldrà que, durant la fase d’execució de les obres, es garanteixi el seguiment i/o
assessorament per part dels tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Natural.
f) Atès que la proposta d’ordenació indicativa aportada suposa la total afectació del torrent
innominat, i tenint en compte l’efecte acumulatiu respecte la implantació del primer polígon
industrial del Clot del Xarel·lo, caldrà estudiar alternatives d’ordenació que disminueixin
aquesta afectació i, en qualsevol cas, concretar mesures compensatòries orientant la seva
aplicació a la millora de la qualitat de la vegetació de ribera del torrent de Ca l’Esteve.
La documentació tramesa assumeix que la proposta d’ordenació indicativa de la Modificació
puntual afectarà el torrent innominat, tot i que justifica que aquesta afectació queda
compensada amb la creació en les zones verdes d’espais de pinedes mediterrànies, i en la
zona baixa del torrent innominat la creació d’una bassa temporal d’amfibis lligada amb la
vegetació de ribera del torrent.
g) Caldrà valorar l’existència de la zona de flux preferent i la zona inundable per episodis
extraordinaris, la qual també s’haurà d’incorporar en l’estudi d’inundabilitat.
S’ha comprovat que l’estudi d’inundabilitat no ha estat modificat per tal de valorar aquest risc
des del punt de vista de zona de flux preferent i la zona inundable per episodis extraordinaris tal
com va requerir aquesta Oficina Territorial. No obstant, tal i com es comentarà posteriorment,
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Alhora, es requereix que en el desenvolupament de la present proposta es busqui la màxima
adaptació topogràfica de l’ordenació que finalment s’adopti, tot incorporant un pla de gestió de
terres on s’estimi el balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió
dels materials excedents, etc.

En aquest sentit, la Modificació puntual defineix a través de la proposta d’ordenació no
normativa les rasants d’anivellament de les noves plataformes de parcel·les industrials i
logístiques, per tal d’obtenir un equilibri global en els balanços dels moviments de terres
generats; així mateix, s’inclou en la normativa urbanística, article 10. 7 Altres condicions, que el
Pla parcial de desenvolupament del sector haurà de contenir un Pla de gestió de terres en el
qual s’estimi el balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels
materials excedents, etc.
i) Caldrà que en l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’avancin les possibles mesures i
criteris d’integració paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i
logístics i els espais no edificables (materials, coloracions i textures, etc.), que hauran de ser
considerats en la fase de desenvolupament del planejament derivat.
Segons el document resum, s’inclou en l’article 10. 7 Altres condicions que el Pla parcial de
desenvolupament del sector haurà de contenir un estudi d’impacte i integració paisatgística en
el qual es concretin les mesures i criteris d’integració paisatgística relacionades amb el
tractament dels volums industrials i logístics i els espais no edificables en relació a materials,
coloracions, textures, etc.
Tanmateix, es reitera que caldrà avançar en el present document les possibles mesures i
criteris d’integració paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i
logístics i els espais no edificables que hauran de ser considerades posteriorment en la fase de
desenvolupament del planejament derivat.
2)

Aportacions formulades per l’Agència Catalana de l’Aigua:

- Pel que fa al Domini Públic Hidràulic, s’informa favorablement.
- Pel que fa a l’abastament, s’informa favorablement.
- Pel que fa al sanejament, s’informa favorablement tenint en compte els condicionants escrits.
- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.
Pel que fa a al prescripció relativa al sanejament, es requereix que el sector inclogui una
reserva econòmica i d’espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis
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tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’equipaments privats, on s’hi
ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta. S’ha comprovat, però, que la Modificació puntual no ha recollit
correctament aquesta prescripció i ha previst en l’article 10.5 Condicions d’ordenació, que el
Pla parcial haurà de reservar espai amb una doble qualificació de serveis tècnics i d’espais
lliures enlloc de serveis tècnics i equipaments privats, per la qual cosa caldrà esmenar-ho
d’acord amb els requeriments d’aquest organisme.
3) Aportacions formulades pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i
Lumínica:
Avaluació del vector acústica:
- (...) S’ha de garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica als receptors acústics
sensibles més propers a l’àmbit de la modificació del PGO, corresponents a zona de sensibilitat
acústica Alta A3, A4 o Moderada B1, segons s’escaigui, d’acord amb el mapa de capacitat
acústica i la normativa vigent.
- Cal assegurar la compatibilitat dels usos i les activitats en funció dels objectius de qualitat
acústica establerts en el mapa de capacitat acústica i en tots aquells casos que sigui necessari,
preveure les adequades zones de transició per assegurar la compatibilitat entre els diferents
usos.
El document resum indica que s’ha incorporat un apartat en l’EAE en el qual es recull
l’existència del Mapa de capacitat acústica del municipi de Masquefa, el qual va ser aprovat el
12 de juny de 2019. L’àmbit de l’actuació se situa adjacent al polígon industrial del Clot del
Xarel·lo classificat com a zona C2 Àrees amb predomini de sòl industrial, der manera que
l’ordenació prevista serà compatible amb aquesta zonificació.
Avaluació del vector lumínica:
- (...) La modificació del PGO ha d’incorporar a la normativa les referències al Decret 190/2015,
de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i eliminar les referències al Decret 82/2005, de
3 de maig, ja que aquest ha estat derogat.
- El projecte d’usos o activitats que concreti el desenvolupament d’aquesta modificació ha de
definir els elements d’enllumenat exterior que s’implantaran, així com les seves
característiques, per tal que l’admissió competent pugui avaluar la seva adequació i fer les
consideracions que estimi oportunes. La documentació i el contingut que s’ha de concretar és
l’específica a l’Annex 1 del Decret 190/2015, de 25 d’agost.
- Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, amb les condicions que
consten a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel que fa a la topologia de les
làmpades i al percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en
funció de l’horari d’ús i la zona de protecció envers la contaminació lumínica.
- Planificar adequadament les necessitats d’il·luminació d’aquest àmbit per tal de minimitzar els
punts de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa en les àrees
properes a l’espai del PEIN i la xarxa Natura 2000 Valls de l’Anoia.

S’ha comprovat que s’ha ajustat la normativa de referència esmentada en l’EAE. Pel que fa a la
resta de prescripcions, atès que són de aplicació posteriorment, caldrà tenir-les present en les
següents fases de desenvolupament.
Valoració de les modificacions introduïdes en la proposta i del procediment ambiental
En general, cal valorar que si bé no s’han introduït canvis entre la proposta gràfica entre
l’aprovació inicial i la versió objecte d’aprovació provisional, s’han constatat canvis en el
contingut de la normativa urbanística i en el document ambiental que responen a la
incorporació de les prescripcions emeses pels organismes sectorials. No obstant, tal com s’ha
assenyalat en l’apartat anterior, manca resoldre satisfactòriament el compliment de
determinades consideracions establertes en l’informe de l’Oficina Territorial sobre l’aprovació
inicial de la Modificació puntual, per la qual cosa es reitera el seu compliment.
Finalment, a banda d’aquests informes de caràcter ambiental, s’escau posar de rellevància
que, en data 8 de maig de 2020, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar
emetre l’informe urbanístic i territorial sobre la Modificació del Pla general d’ordenació el Clot
del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, d’acord amb la disposició transitòria divuitena
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el
qual s’efectuaren un seguit de consideracions sobre la present proposta. Entre les aportacions
efectuades per aquest òrgan, destacar el requeriment d’aportar una nova ordenació indicativa
que justifiqui i garanteixi el compliment dels aspectes que s’esmenten en l’acord relatius a la
superfície computable d’espais lliures i equipaments, la seva accessibilitat, la minimització de
l’alteració topogràfica de l’àmbit, i la funcionalitat del connector ecològic previst pel Pla
territorial.
8. Proposta de resolució
Revisada la documentació aportada i un cop fetes les consideracions exposades en els
apartats anteriors, es proposa que el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
adopti la resolució següent:
-1 Formular la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, amb caràcter favorable, amb
el benentès que es doni compliment a les consideracions següents:
a) Caldrà incorporar el cost de les mesures previstes en l’apartat Mesures per a la protecció i
millora del medi ambient de l’estudi ambiental estratègic en l’estimació dels costos
d’urbanització del sector de l’avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual, per tal
de garantir que restin pressupostades.
Així mateix, caldrà que la compensació de la superfície d’hàbitat d’interès comunitari quedi
quantificada i demostrada en termes de superfície destinada a assolir aquest objectiu.
b) Caldrà que l’estudi ambiental estratègic estudiï les possibles repercussions de l’actuació
sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada i concretar la definició de mesures específiques que
tinguin per objecte la protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a
eliminar, minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.
Així mateix, caldrà que, durant la fase d’execució de les obres, es garanteixi el seguiment i/o
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assessorament per part dels tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Natural.
c) Caldrà avançar en el present document les possibles mesures i criteris d’integració
paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no
edificables que hauran de ser considerades posteriorment en la fase de desenvolupament del
planejament derivat.
d) Caldrà esmenar la qualificació assignada a la superfície de reserva del sistema de
sanejament.
e) Atès que s’ha constatat cert grau de incoherència respecte el tractament del seguiment
ambiental entre l’estudi ambiental estratègic i el document resum, caldrà unificar el contingut
d’ambdós documents.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Masquefa i a la Comissió Territorial d'Urbanisme del
Penedès.
Vist i plau,
Ana Belen Olaya Montero

Laura Fonts Torres

Tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció
Avaluació Ambiental de Barcelona
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RESOLUCIÓ
TES/ /2020, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa
(exp. OTAABA20180180).
Fets
En data 18 de gener de 2019, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona va emetre el document d’abast en relació amb l’avanç de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de
Masquefa, en el qual es valoraren els objectius i criteris adoptats, la justificació de les
alternatives considerades i la proposta efectuada.
Així mateix, s’identificaren les administracions públiques afectades i les persones
interessades en el procediment d’avaluació ambiental; en concret, la mateixa Oficina
Territorial, l’Agència Catalana de l’Aigua, els Serveis Territorials a la Catalunya Central
del Departament de Cultura, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sub-direcció General de
Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, la
Sub-direcció
General
de
Biodiversitat i Medi Natural, la Sub-direcció General de Programes en Protecció Civil,
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, El Saüquer Associació per a la
preservació del territori, i DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
Per acord del Ple municipal adoptat en sessió de 14 de març de 2019, es va aprovar
inicialment la Modificació puntual de referència, la qual es va sotmetre a informació
pública durant un termini de 45 dies mitjançant la publicació dels corresponents anuncis
en el BOP de Barcelona de 21.3.2019, en el diari Ara de 21.3.2019, en el tauló d’anuncis i
en la pàgina web de l’Ajuntament. Durant el termini d’exposició pública no es van
presentar al·legacions.
Simultàniament, s’efectuaren les consultes a les administracions públiques afectades i a
les persones interessades anteriorment esmentats, arran de les quals l’Oficina Territorial
emeté un informe, en data 1 d’agost de 2019, en el qual s’efectuaren un seguit de
consideracions a donar compliment.
Posteriorment, en dates 3 i 18 de desembre de 2019, van entrar al registre electrònic del
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica
de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme
municipal de Masquefa, així com la documentació requerida per a la seva emissió,
presentades per la Corporació municipal.
Un cop rebut l’expedient complet, s’ha analitzat tècnicament per l’Oficina Territorial
esmentada en el seu informe proposta de 29 de maig de 2020, en el qual es valora el
procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el Pla, tenint en compte les
determinacions establertes pels organismes consultats i el resultat de la informació
pública, tot analitzant el seu grau d’incorporació a la proposta.

m² resten classificats de sòl no urbanitzable pel planejament vigent, i 870 m² de sòl urbà
provinent del polígon industrial Clot del Xarel·lo, que s’incorpora a aquest nou sector per
possibilitar l’accés des del carrer d’Alemanya. Altrament, es proposen com a càrregues
externes al sector la implantació de dues rotondes.
En primer lloc, en l’informe proposta mencionat s’analitza la documentació ambiental
aportada i es constata que el contingut del document resum s’adequa a les
determinacions previstes per la Llei 12/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
S’estructura en els apartats següents: característiques bàsiques del Pla, descripció
general del procés d’avaluació, abast de l’avaluació determinat pel document d’abast,
valoració de l’estudi ambiental estratègic i la seva qualitat, avaluació del resultat de les
consultes realitzades i el seu grau de consideració, i conclusió del procés d’avaluació.
Quant al seguiment ambiental, el document resum incorpora una llista d’indicadors
ambientals de seguiment i esmenta que el durà a terme el promotor, que serà
l’encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent
per raó de la matèria i a l’òrgan ambiental. Tot i així, es constata un cert grau
d’incoherència respecte aquest tractament del seguiment ambiental i el previst en l’estudi
ambiental estratègic, per la qual cosa es requereix unificar el contingut d’ambdós
documents.
Altrament, el contingut de l’estudi ambiental estratègic aportat s’ajusta a l’estructura
definida en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, així com al contingut establert en l’annex IV de la Llei
21/2013, de 9 de desembre. Així mateix, es constata la incorporació majoritària de les
consideracions efectuades per l’Oficina Territorial en l’informe sobre l’aprovació inicial de
la Modificació puntual relatives al seu contingut.
En segon lloc, en l’informe proposta s’efectua una valoració del grau d’incorporació de les
aportacions de caràcter ambiental efectuades en els informes emesos pels organismes
sectorials, en concret, per la mateixa Oficina Territorial, l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica.
En relació amb l’anterior, es palesa que, si bé s’ha mantingut la proposta gràfica entre
l’aprovació inicial i la versió objecte d’aprovació provisional, s’han introduït canvis en el
contingut de la normativa urbanística i en el document ambiental que responen a la
incorporació d’aquestes prescripcions dels organismes sectorials. Tot i així, i atesa la
manca de compliment de determinades consideracions efectuades per l’Oficina
Territorial, es reitera el seu requeriment, destacant les relatives a les repercussions de
l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada i l’avançament de mesures i criteris
d’integració paisatgística dels volums resultants. Altrament, es sol·licita incorporar el cost
de les mesures previstes en l’apartat Mesures per a la protecció i millora del medi
ambient de l’estudi ambiental estratègic en l’estimació dels costos d’urbanització del
sector de l’avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual, per tal de garantir
que restin pressupostades.
Fonaments de dret

Prèviament, es descriu la proposta finalment adoptada, la qual té per objecte possibilitar
l’ampliació de les instal·lacions del centre logístic d’ALDI, situat a ponent del present
àmbit d’actuació. A aquest efecte, es defineix un nou sector de sòl urbanitzable per al
desenvolupament industrial, amb una superfície total de 115.870 m², dels quals 115.000

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018,
de 5 de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans,
programes i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient.
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La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a
la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no
contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa
disposició.
L’apartat 6.a) cinquè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària les modificacions
dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambientals estratègica ordinària que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i de les propostes o
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.

específiques que tinguin per objecte la protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta
espècie o bé orientades a eliminar, minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de
l’àmbit d’estudi.
Així mateix, caldrà que, durant la fase d’execució de les obres, es garanteixi el seguiment
i/o assessorament per part dels tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Sub-direcció
General de Biodiversitat i Medi Natural.
c) Caldrà avançar en el present document les possibles mesures i criteris d’integració
paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais
no edificables que hauran de considerar-se posteriorment en la fase de desenvolupament
del planejament derivat.
d) Caldrà esmenar la qualificació assignada a la superfície de reserva del sistema de
sanejament.

L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.

e) Atès que s’ha constatat un cert grau d’incoherència respecte el tractament del
seguiment ambiental entre l’estudi ambiental estratègic i el document resum, caldrà
unificar el contingut d’ambdós documents.

L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració
ambiental estratègica per part de l’òrgan ambiental.

—2 Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Masquefa i a la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Penedès, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació
amb tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com
a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes.
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la
Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra
l’acte d’aprovació de la Modificació, de conformitat amb l’article 25 de la Llei 21/2013, de
9 de desembre.
D’acord amb l’article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental
estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat la Modificació
en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

Resolc
Barcelona,
—1 Formular la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació el Clot del Xarel·lo 2, al terme municipal de Masquefa, amb caràcter
favorable, condicionada a la incorporació de les consideracions següents:
a) Caldrà incorporar el cost de les mesures previstes en l’apartat Mesures per a la
protecció i millora del medi ambient de l’estudi ambiental estratègic en l’estimació dels
costos d’urbanització del sector de l’avaluació econòmica i financera de la Modificació
puntual, per tal de garantir que restin pressupostades.
Així mateix, caldrà que la compensació de la superfície d’hàbitat d’interès comunitari
quedi quantificada i demostrada en termes de superfície destinada a assolir aquest
objectiu.

Ferran Miralles Sabadell
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Signat electrònicament

2020.06.10
'00'02+ 16:05:46

b) Caldrà que l’estudi ambiental estratègic estudiï les possibles repercussions de
l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada i concretar la definició de mesures
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

1.4. Informe aprovació definitiva
-

Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès de 6 d’agost de 2020, per el que
s’aprova definitivament la Modificació Puntual i supeditant-ne la seva executivitat a la
presentació d’un Text refós.
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MEMÒRIA
1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS
L’actual polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo es va delimitar arran de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de la zona del Clot del Xarelꞏlo-can Quiseró, la qual fou objecte d’avaluació ambiental. El
procediment ambiental va finalitzar mitjançant la resolució de la directora dels Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona, de 4 de febrer de 2008, per la qual es va atorgar la conformitat a la seva
memòria ambiental. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar-la definitivament en sessió
de 30 d’abril de 2008.
Els terrenys es van desenvolupar mitjançant el Pla parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarelꞏlo”,
respecte el qual la OTAAA va emetre informe sectorial en data 9 de desembre de 2008, amb una sèrie de
condicionants. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar-lo definitivament en sessió de 10
de març de 2009.
Posteriorment, l’any 2011 es va presentar una Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit
ampliació Clot del Xarelꞏlo sobre la qual la OTAAA no va emetre informe ja que va ser retirada per l’Ajuntament
de Masquefa.
Posteriorment es va trametre una Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent als usos del Pla
parcial urbanístic del sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, i una Modificació puntual del Pla parcial urbanístic
del sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, sobre les quals la OTAAA va emetre informes en data 12 de juny de
2014. Ambdues van ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central en sessió d’11 de juliol de 2014.
Paralꞏlelament l’Ajuntament de Masquefa va tramitar l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Masquefa, en relació al qual la OTAAA va emetre el document d’abast en data 19 de desembre de 2012.
L’alternativa seleccionada en l’avanç de Pla proposava una ampliació del polígon industrial del Clot del
Xarelꞏlo, que parcialment coincideix amb la present proposta de la Modificació puntual. De les valoracions
efectuades en el citat document d’abast sobre aquesta ampliació, cal referir-se a la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació a l’àmbit ampliació Clot del Xarelꞏlo sobre la qual aquesta Oficina Territorial no va emetre
informe, tal com s’ha indicat anteriorment, però sí es va emetre l’informe urbanístic i territorial en data 28 de
juliol de 2011.
Així, una de les consideracions efectuades en el citat informe urbanístic i territorial era que s’havien de
mantenir classificats com a sòl no urbanitzable les dues peces del terreny al costat sudoriental de la hipotètica
traça del Quart cinturó o bé, en cas de mantenir-se dins del nou sector urbanitzable, s’havien de qualificar com
a espai lliure de cessió. Aquests terrenys als quals fa referència l’informe urbanístic i territorial coincideixen
parcialment amb l’àmbit d’actuació de la present proposta de la Modificació puntual.
Actualment els terrenys del polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo”, s’han desenvolupat, i a hores d’ara està
consolidat en la seva totalitat. En aquests terrenys s’han ubicat els serveis centrals de l’empresa ALDI.
L’interès d’aquesta empresa en ampliar les seves instalꞏlacions en terrenys propers a la seva seu central, ha
conduït a promoure la present Modificació Puntual.
En data setembre de 2018 es va presentar l’Avanç de la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El Clot
del Xarelꞏlo 2”, que incorporava el Document Inicial Estratègic. En base a aquests documents s’han rebut els
següents informes sectorials:
-

Document d’abast, de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorials
a la Catalunya Central.

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 21 de novembre de 2018. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

-

Informe de data 21 de gener de 2019. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Direcció General de Desenvolupament Rural.

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya
(CRARC).

-

Informe de data 31 de gener de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

En data 14 de març de 2019 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa “El Clot
del Xarelꞏlo 2”, que incorporava l’Estudi Ambiental Estratègic. En base a aquests documents s’han rebut els
següents informes sectorials:
-

Informe de data 1 d’agost de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

-

Informe de data 3 d’abril de 2019. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Informe de data 9 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Vector Aire

-

Informe relatiu a l’EAMG, de data 26 d’abril de 2019

-

Informe de data 2 de maig de 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

-

Informe de data 31 de maig de 2019. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció general de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Qualitat acústica i qualitat lumínica.

-

Informe de data 15 d’abril de 2019. De Protecció Civil

-

Informe de data 10 d’abril de 2019. De FGC ferrocarrils de la generalitat de Catalunya

1.2. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa al costat
del complex logístic ALDI, i ocupen una superfície total de 118.422 m².
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1.4. INCORPORACIÓ DELS ASPECTES CONSIDERATS EN L’INFORME DE L’OTAAA
Es recullen en aquest apartat, els aspectes considerats per l’OTAAA de Barcelona en el seu informe de 1
d’agost de 2019, i la seva incorporació en la Modificació puntual i el present Estudi Ambiental Estratègic.
a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves prescripcions, si
s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, caldrà consultar a la resta de les administracions públiques afectades i al públic interessat
identificat en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de gener de 2019.
S’ha rebut l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 10 d’abril de 2019 i s’han recollit les seves
prescripcions.
Igualment s’han consultat la resta d’administracions públiques afectades i púbic interessat havent-se rebut els
pertinents informes sectorials descrits en l’apartat 1.1. Antecedents, havent-se recollit en el present document
les seves prescripcions.
b)

Pel que fa al contingut de l’estudi ambiental estratègic, cal fer les consideracions següents:
- L’avaluació de les alternatives d’ordenació s’haurà d’efectuar sobre totes les alternatives
contemplades i en base a la proposta d’objectius i criteris ambientals finalment adoptada.

S’ha completat l’apartat 5. Ordenació global del sector. Descripció i avaluació d’alternatives del present Estudi
Ambiental Estratègic per recollir l’avaluació de totes les alternatives en base a la proposta d’objectius i criteris
ambientals adoptats.
Figura 1. Situació de l’àmbit de la Modificació puntual.
1.3. OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
L’objecte de l’estudi és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el desenvolupament de la
Modificació Puntual, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Text refós de la
Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost de 2010) i el seu Reglament. L’estudi doncs pretén incorporar la
variable ambiental, per tal d’analitzar els possibles efectes i incloure en la planificació les mesures necessàries
per a un correcte desenvolupament.
L’abast de l’estudi ha estat definit en el Document d’Abast emès per Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona amb data de 21 de gener de 2019. El present Estudi Ambiental Estratègic incorpora
les prescripcions del Document d’Abast i els informes de les administracions consultades per a l’elaboració del
mateix.

- Caldrà que recollir les figures de planejament anterior a la present proposta i la seva tramitació
ambiental.
S’han incorporat en l’apartat 1. Antecedents del present document les figures de planejament anterior i la seva
tramitació ambiental.
- Caldrà actualitzar la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari i el càlcul de l’indicador ambiental
associat per les alternatives d’ordenació.
S’ha actualitzat la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari d’acord amb les darreres bases cartogràfiques
disponibles tal i com es recull en el Plànol 3. Hàbitats d’Interès Comunitari del present document i en l’apartat
5. Ordenació global del sector. Descripció i avaluació d’alternatives s’ha ajustat el càlcul de l’indicador
ambiental associat.
- Caldrà recollir que el municipi no s’inclou dins dels municipis declarats zona vulnerable per
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, que no forma part de cap de les zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric i s’haurà d’incloure la referència al Mapa de la protecció
envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny.
S’han recollit les determinacions en els apartats corresponents 2.1.2. Atmosfera i 2.1.4. Hidrologia
- Caldrà contemplar l’aplicació de mesures compensatòries amb l’objecte de restituir els impactes
observats i potenciar els valors ambientals existents, adoptant, com a mínim, les proposades per
aquesta Oficina Territorial.
El present Estudi Ambiental Estratègic recull en el seu apartat 8. Mesures per a la protecció i millora del Medi
Ambient, l’adopció de mesures compensatòries encaminades a la recuperació en les zones verdes del sector
de comunitats forestals de pinedes per tal de compensar l’afecció previstes sobre els hàbitats comunitaris de
pinedes mediterrànies, i la mesura de recreació d’una bassa d’aigua temporal en l’entorn de la llera baixa del
torrent innominat per compensar la pèrdua de la bassa existent.
Aquestes mesures són incorporades en la Normativa Urbanística del sector en el seu l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions, a través d’un Pla de Restauració de zones verdes que haurà de ser definit i desenvolupat en
el planejament derivat.
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c) Caldrà evitar la transformació dels espais de major interès de l’àmbit, i en particular dels hàbitats
d’interès comunitari, d’acord amb el criteri ambiental adoptat per l’estudi ambiental estratègic.

g) Caldrà valorar l’existència de la zona de flux preferent i la zona inundable per episodis extraordinaris,
la qual també s’haurà d’incorporar en l’estudi d’inundabilitat.

En cas que l’encaix dels aprofitaments industrials dificulti la seva conservació, caldrà definir mesures
compensatòries que compensin la superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada dins de l’àmbit
d’actuació i que garanteixin la seva funcionalitat, així com mesures de restitució i millora de les condicions
ambientals preexistents de l’hàbitat existent en el polígon del Clot del Xarelꞏlo 1.

D’acord amb l’estudi de inundabilitat realitzat del sector i l’informe de l’Agència Catalana de l’aigua en relació a
l’aprovació inicial de la MP de data 3 d’abril de 2019, l’àmbit de la present Modificació Puntual no presenta
problemes d’inundabilitat.

El present Estudi Ambiental Estratègic recull en el seu apartat 8. Mesures per a la protecció i millora del Medi
Ambient, l’adopció de mesures compensatòries encaminades a la recuperació en les zones verdes del sector
de comunitats forestals de pinedes per tal de compensar l’afecció previstes sobre els hàbitats comunitaris de
pinedes mediterrànies, i la mesura de restauració de les comunitats naturals de les zones verdes d’aquells
espais afectats per actuacions anteriors corresponents al sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
d) Caldrà que la Modificació puntual s’acompanyi d’un estudi específic de les probables espècies
protegides existents en la bassa existent per tal de potenciar-les en la nova bassa temporal.
La MP inclou l’informe emès pel Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), amb data
de 31 de gener de 2019, en relació a les espècies presents en l’àmbit de la Modificació Puntual i els efectes
sobre les mateixes, amb la conclusió que la MP no entre en conflicte amb cap espècia animal en règim de
protecció especial.
Així mateix, si durant l’execució d’aquesta es generaran efectes ambientals sobre les zones verdes, caldrà
preveure la concreció de mesures correctores i compensatòries per restituir els valors ambientals que
siguin afectats, especialment si es tracta de la vegetació de ribera vinculada al torrent de Ca l’Esteve.
El present Estudi Ambiental Estratègic recull en el seu apartat 8. Mesures per a la protecció i millora del Medi
Ambient la creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i restauració de les
comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que puguin resultar afectades per la creació de la bassa i el
desenvolupament del sector.
e) Caldrà estudiar les possibles repercussions de l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada i
concretar la definició de mesures compensatòries, si s’escau, que tinguin per objecte la protecció i
potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar, minimitzar o reduir amenaces, tant
dins com fora de l’àmbit d’estudi.
D’acord amb l’informe emès pel Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), amb data
de 31 de gener de 2019, MP no entre en conflicte amb cap espècia animal en règim de protecció especial.
El present Estudi Ambiental Estratègic recull en qualsevol cas en el seu apartat 8. Mesures per a la protecció i
millora del Medi Ambient, l’adopció de mesures compensatòries encaminades a la recuperació en les zones
verdes del sector de comunitats forestals de pinedes per tal de compensar l’afecció previstes sobre els
hàbitats comunitaris de pinedes mediterrànies, i la mesura de restauració de les comunitats naturals de les
zones verdes d’aquells espais afectats per actuacions anteriors corresponents al sector existent del Clot del
Xarelꞏlo. La restauració i recuperació d’aquestes comunitats han de servir per mantenir el mosaic de
comunitats agroforestals que formen part del territori vital de dues parelles de l’àliga cuabarrada i mantenir la
qualitat d’aquests hàbitats.

h) Pel que fa al vial d’accés modificat, caldrà adoptar traçats o bé solucions tècniques que millorin la seva
adaptació topogràfica, per tal de minimitzar els moviments de terres.
La Modificació Puntual ha previst l’adopció de les mesures tècniques per adaptar topogràficament el vial
d’accés modificat, però donades les característiques actuals del relleu amb importants talussos existents, és
inevitable la generació de nous talussos en l’inici del nou vial d’accés. Per contra la creació del nou vial
modificat permetrà restaurar els terrenys del talussos existents entre la vialitat del sector existent Clot del
Xarelꞏlo i el nou vial modificat.
Alhora, es requereix que en el desenvolupament de la present proposta es busqui la màxima adaptació
topogràfica de l’ordenació que finalment s’adopti, tot incorporant un pla de gestió de terres on s’estimi el
balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.
La Modificació Puntual defineix a través de la Proposta d’Ordenació no normativa les rasants d’anivellament de
les noves plataformes de parcelꞏles industrials i logístiques, per tal d’obtenir un equilibri global en els balanços
de terres generats.
La Modificació Puntual inclou en les seves Normes Urbanístiques, en l’article 10. Apartat 7. Altres condicions.
Que el Pla Parcial de desenvolupament del sector haurà de contenir un Pla de Gestió de Terres on s’estimi el
balanç global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.
i) Caldrà que en l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’avancin les possibles mesures i criteris
d’integració paisatgística relacionades amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no
edificables (materials, coloracions i textures, etc.), que hauran de ser considerats en la fase de
desenvolupament del planejament derivat.
La Modificació Puntual inclou en les seves Normes Urbanístiques, en l’article 10. Apartat 7. Altres condicions.
Que el Pla Parcial de desenvolupament del sector haurà de contenir un estudi d’impacte i integració
paisatgística en el Pla Parcial que desenvolupi les mesures i criteris d’integració paisatgística relacionades
amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no edificables en relació a materials,
coloracions, textures, etc.
1.5. INCORPORACIÓ DELS
ESTRATÈGICA (DAE)

ASPECTES

CONSIDERATS

EN

LA

DECLARACIÓ

AMBIENTAL

En data de 10 de juny de 2020 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat ha emès la DAE amb caràcter favorable, condicionada a la incorporació de les
condicions fixades.
Es recullen en aquest apartat, les condicions fixades, i la seva incorporació en la Modificació puntual i el
present Estudi Ambiental Estratègic.

f)
Atès que la proposta d’ordenació indicativa aportada suposa la total afectació del torrent innominat, i
tenint en compte l’efecte acumulatiu respecte la implantació del primer polígon industrial del Clot del
Xarelꞏlo, caldrà estudiar alternatives d’ordenació que disminueixin aquesta afectació i, en qualsevol cas,
concretar mesures compensatòries orientant la seva aplicació a la millora de la qualitat de la vegetació de
ribera del torrent de Ca l’Esteve.

a) Caldrà incorporar el cost de les mesures previstes en l’apartat Mesures per a la protecció i millora del
medi ambient de l’estudi ambiental estratègic en l’estimació dels costos d’urbanització del sector de
l’avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual, per tal de garantir que restin pressupostades.

La MP preveu l’afecció del torrent innominat però en cap cas l’afecció del torrent de Ca l’Esteve ni la seva
vegetació de ribera. Com a mesures compensatòries la MP preveu la creació en les zones verdes de l’àmbit
d’espais de pinedes mediterrànies, i en la zona baixa del torrent innominat la creació d’una bassa temporal
lligat amb la vegetació de ribera del torrent.

S’ha incorporat en l’Annex 4. Avaluació econòmica i financera de la Modificació Puntual el cost de les mesures
previstes en el present estudi ambiental estratègic per tal incloure-les en l’estimació de costos d’urbanització
del sector. (S’ha estimat un cost d’aquestes mesures de 150.000 € IVA no inclòs).
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Així mateix, caldrà que la compensació de la superfície d’hàbitat d’interès comunitari quedi quantificada i
demostrada en termes de superfície destinada a assolir aquest objectiu.

e) Atès que s’ha constatat un cert grau d’incoherència respecte el tractament del seguiment ambiental
entre l’estudi ambiental estratègic i el document resum, caldrà unificar el contingut d’ambdós documents.

S’ha incorporat la quantificació de la superfície d’habitat d’interès comunitari afectada que és de 6.760 m² i
s’ha compensat aquesta pèrdua en el Pla de Restauració de les zones verdes que preveu la creació de zones
de pinedes mediterrànies en una superfície de 9.000 m² que s’haurà d’incloure en el pla parcial. La MP preveu
igualment la restauració de talussos en parcelꞏla privada amb espècies característiques de les pinedes
mediterrànies, incrementant les superfícies totals d’aquests hàbitats.

S’han unificat els criteris i tractament del seguiment ambiental de l’Estudi Ambiental Estratègic i el Document
Resum, establint la concordança d’ambdós documents.

b) Caldrà que l’estudi ambiental estratègic estudiï les possibles repercussions de l’actuació sobre l’àrea
vital de l’àliga cuabarrada i concretar la definició de mesures específiques que tinguin per objecte la
protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar, minimitzar o reduir
amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.
S’han incorporat en l’apartat 7.4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre els diferents
aspectes ambientals. Biodiversitat, les possibles repercussions sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada.
S’ha incorporat en les mesures preventives i correctores (apartat 8.4), la determinació per el Pla Parcial que
haurà de preveure la recuperació en les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes,
conreus de vinya i espais oberts, així com el punt d’aigua la voltant del torrent per afavorir la presència
d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de
campeig de l’àliga cuabarrada.
Així mateix, caldrà que, durant la fase d’execució de les obres, es garanteixi el seguiment i/o
assessorament per part dels tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Sub-direcció General de Biodiversitat
i Medi Natural.
S’han incorporat en les mesures preventives i correctores (apartat 8.4), així com en l’apartat de mesures de
seguiment i supervisió (apartat 10), la necessitat de notificar l’inici de les obres al Servei de Fauna i Flora de la
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural per tal de coordinar un seguiment i assessorament de les
obres per part dels seus tècnics. Aquesta prescripció s’ha incorporat en l’article 10. Apartat 7. Altres
Condicions de la Normativa del Pla.

2. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
2.1. MEDI FÍSIC
2.1.1.

Clima

El municipi de Masquefa gaudeix d’un clima suau, en el qual es fan sentir les influències de la Mediterrània
combinades amb una certa continentalitat, això fa que sigui un tipus de clima sec subhumit. Aquest tipus de
clima té un dèficit hídric anual important, que es concentra durant els mesos d’estiu, coincidint amb una major
insolació i una menor precipitació.
Les temperatures mitjanes anuals són de 14 - 15ºC. El règim seguit per les temperatures correspon al domini
d’hiverns temperats (temperatures entre 6 i 0ºC) i de mitjanes tèrmiques d’estiu força elevades, temperatures
que coincideixen amb les èpoques de màxima radiació solar i de mínima nebulositat.
Les pluges són poc abundants en aquest sector del país. A Masquefa, la precipitació anual és de 600 - 650
mm, fet que en provoca aridesa i poca disponibilitat hídrica (200 – 300 mm) per part de les plantes que habiten
l’indret. Les pluges estan bastant ben repartides al llarg de l’any, excepte els mesos de febrer i juliol, tal i com
és propi dels climes mediterranis.
2.1.2.
a)

Atmosfera
Qualitat de l’aire

S’han incorporat en les mesures preventives i correctores (apartat 8.5), les mesures i criteris d’integració
paisatgística com a base de referència per al Pla Parcial i el seu EIIP que haurà de recollir i concretar aquestes
mesures.

Segons les zones de delimitació de Qualitat de l’Aire (ZQA) de la Generalitat de Catalunya, el municipi de
Masquefa pertany a la zona 3 Penedès-Garraf delimitada a partir de les condicions de dispersió de
contaminants atmosfèrics. Aquesta àrea presenta nuclis urbans de grandària mitjana i els municipis que poden
presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona. La zona 3 compleix les condicions
de dispersió afectades bàsicament per brises i uns nivells mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit
urbà i de les d’activitats domèstiques. El municipi està catalogat d’acord amb les activitats industrials
potencialment contaminants (segons el grup del CAPCA) com a grup C, que agrupa instalꞏlacions de neteja en
sec, destilꞏleries d’alcohol i fabricació d’aiguardents, serratge de fusta, envasat d’aerosols, etc. Els
contaminants més comuns són l’ozó, bàsicament en període primavera-estiu, les partícules en suspensió i el
diòxid de nitrogen.

El criteri de definició del talussos en parcelꞏla privada amb alçades màximes continues de 4 m i bermes de
separació de 1,5 m d’amplada, s’ha fixat normativament i recollit en l’article 10. Apartat 7. Altres Condicions de
la Normativa del Pla.

Aplicant la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l’aire i fent ús de les eines subministrades per la Direcció
General e Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, s’avalua la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2013 - 2017) de
la zona esmentada, obtenint la valoració següent:

c) Caldrà avançar en el present document les possibles mesures i criteris d’integració paisatgística
relacionades amb el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no edificables que hauran de
considerar-se posteriorment en la fase de desenvolupament del planejament derivat.

S’ha adaptat l’EIIP de la MP per incloure els criteris d’integració paisatgística de talussos i edificacions que
s’hauran de recollir i concretar a nivell del PP.
d)

Caldrà esmenar la qualificació assignada a la superfície de reserva del sistema de sanejament.

La MP ha previst la doble qualificació de serveis tècnics i d’espais lliures enlloc d’equipaments privats per tal
de garantir el manteniment i conservació d’aquest espai. Actualment el sector existent del Clot del Xarelꞏlo està
abocant les seves aigües residuals a la depuradora i es preveu igualment que el sistema actual disposi de
capacitat per acollir les aigües del sector Clot del Xarelꞏlo 2. En aquest escenari doncs es creu més adient
preveure aquesta doble qualificació de serveis tècnics / espais lliures per tal que, com si es preveu no sigui
necessari la instalꞏlació d’un sanejament autònom, aquest espai pugui quedar integrat en la xarxa d’espais
lliures destinada al manteniment i recuperació dels hàbitats naturals.

-

A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel
diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el
plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent.

-

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.

-

Respecte als nivells d’ozó troposfèric, no s’ha superat ni el llindar d’informació horari a la població,
ni el llindar d’alerta, ni el valor objectiu per a la protecció de la salut humana.

-

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions
i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells compleixen els objectius de
qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.

El municipi de Masquefa no forma part de cap de els zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.
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b)

Ordenació lumínica

Els terrenys de la modificació puntual es troben qualificats com a zona de protecció alta (E2) i de protecció
moderada (E3) d’acord amb el Mapa de la protecció especial envers la contaminació lumínica a Catalunya,
aprovat per la Resolució TES/1536/2018. De 29 de juny.

c)

Ordenació acústica

El municipi de Masqueda disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat en data de 12 de juny de 2019.
L’àmbit de l’actuació es situa adjacent al polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo classificat com a zona C2 Àrees
amb predomini de sòl industrial.

2.1.3.

Geologia

Geològicament, el municipi de Masquefa està situat en el marge septentrional de la conca neògena del VallèsPenedès. Els materials litològics del subsòl del terme municipal són principalment materials tous, argiles i llims
poc consistents i fàcilment erosionables.
En l’àmbit de la modificació puntual d’acord al Mapa Geològic de Catalunya les unitats geològiques presents
són:
-

NMag: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de conglomerats
s’intercalen dins les argiles de forma generalitzada. Ambient sedimentari continental, perideltaic i
deltaic. Edat: Serravalꞏlià- Vallesià. Aquesta unitat es ocupa la major part de l’àmbit excepte el front
sud del sector que llinda amb la carretera BV-2249.

-

NMca: 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). Potència màxima 30 metres. Ambient fluvio-torrencial. Edat: Aragonià
superior-Vallesià. Aquesta unitat es localitza en la franja sud de l’àmbit. L’espai ocupat per aquesta
unitat es correspon amb les antigues activitats extractives que es localitzaven en aquest àmbit avui en
dia ja clausurades.

Figura 2. Mapa d’identificació de riscos de l’Àrea Can Quiseró – Clot del Xarelꞏlo. L’àmbit O s’identifica com a
perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant . Font: “Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a
Masquefa”. Abril 2014.
2.1.4.

Hidrologia

Patrimoni geològic

Hidrologia superficial

L’àmbit de la modificació no afecta espais de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya.

Els terrenys de la modificació puntual es troben en cotes superiors de la divisòria entre dos torrents que
vessen les aigües cap al riu Anoia a través de la Rierussa.

Al Nord-oest del municipi de Masquefa es localitzen els espais d’interès geològic de la Successió Miocena dels
Hostalets de Pierola (codi 332) inclosos en l’inventari com a geozona.
Riscos geològics
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), va elaborar un “Estudi per a la Identificació de Riscos
Geològics a Masquefa” d’abril 2014, que recull un anàlisi de perillositat on es defineix l’Àrea de Can Quiseró –
Clot del Xarelꞏlo que inclou l’àmbit de la present modificació puntual.
L’estudi identifica en l’entorn del torrent de Ca l’Esteve (àrea O identificada en el plànol 6, de la figura 1.
Adjunta), una zona amb perillositat baixa a mitjana pel que fa a moviments de vessant i en recomana la
realització d’estudis previs a les noves actuacions per tal d’analitzar l’estabilitat del terreny.
L’estudi identifica igualment la presència de terraplens de certa entitat que poden afectar aquesta estabilitat.
Pel que fa als esfondraments i els fluxos torrencials la perillositat del sector es considera molt baixa o
negligible.

Així, la part central i nord de l’àmbit pertany a la conca del Torrent de Ca l’Esteve que voreja el límit nord de
l’àmbit. Dins de l’àmbit de la modificació puntual apareix un petit torrentó lateral innominat que drena les
aigües de l’anomenat Clot dels Plàtans i que travessa el sector direcció sud-nord fins a abocar les aigües en el
torrent de Ca l’Esteve.
L’extrem sud de l’àmbit vessa les seves aigües cap al Torrent Fondo que circula en paralꞏlel a la carretera BV2249.
L’àmbit de la modificació puntual no es localitza en cap zona d’aqüífers protegits segons el Decret 328/1988,
d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació
amb diversos aqüífers de Catalunya (DOGC núm. 1074, de 28.11.88).
El municipi de Masquefa no s’inclou dins els municipis declarats zona vulnerable per contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
Inundabilitat
Els treballs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de Planificació de l’Espai Fluvial defineix el torrent
innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve i el torrent Fondo com a zones probables d’inundabilitat.
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Actualment la major part dels terrenys de l’àmbit de la modificació puntual es troben ocupats per cultius de
vinyes, amb àrees importants de zones ermes corresponents a les antigues àrees d’activitats extractives i/o
zones on s’han realitzat moviments de terres.
En zones de talussos amb forts pendents apareixen alguns petits claps de pinedes de pi blanc (P. halepensis) i
zones de ginestars (Spartium junceum) que recolonitzen aquests talussos.

Figura 3. Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua. En lila definides les zones probables d’inundabilitat.
L’ACA en el seu informe respecte l’Avanç de Pla de 2 de febrer de 2019 recull conforme la present modificació
es situa a la capçalera d’un torrent innominat definit com a privat, on no és d’esperar que presenti problemes
d’inundabilitat.
D’acord amb l’Estudi d’inundabilitat de les lleres existents en l’àmbit de la MP, es pot afirmar que el
desenvolupament de la Modificació Puntual del P.G.O de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2” compleix amb la
compatibilitat d’usos prevista a la directriu de preservació front el risc d’inundació inclosa al Reglament de la
Llei d’Urbanisme, donat que es contemplen les actuacions necessàries per a la protecció en front als riscos
d’inundació a l’àmbit del sòl urbà inclòs a l’àmbit, tal com estipula l’article 6.5 de l’esmentat reglament.
2.2. MEDI BIÒTIC
2.2.1.

Vegetació

L’entorn de les serralades prelitorals es correspon amb els dominis de l’alzinar litoral típic (Quercetum ilicis
galloprovinciale pistacietosum), com a màxim exponent de la vegetació potencial, acompanyat dels boscos de
ribera (Populetalia albae) en els marges de rius i rieres. No obstant, la major part de les masses forestals
existents corresponen a pinedes secundàries de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolla
mediterrània heliòfila i garrigues d’alzinar.

Foto 1.- Àmbit de la modificació puntual. Zones ermes i amb recents moviments de terres en primer terme i camps de
vinyes en segon terme.

Foto 2.- Clap de pineda en l’àmbit de la modificació puntual i ginestes que recolonitzen els talussos.
Al voltant del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit apareixen un cordó important de vegetació forestal amb
predominança de les pinedes però amb exemplars o claps dispersos de l’alzinar que ressegueixen els marges
i vessants del torrent.

Foto 3.- Barreja de pinedes i alzinars que ressegueixen els marges del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit.
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El torrent innominat està fortament alterat per l’activitat agrícola tradicional, que n’ha confinat la llera a cordó
de vegetació amb zones de canyars i bardissa amb exemplars d’albers (Populus alba), Pi blanc (P.
halepensis), alzina (Q. ilex) i roure martinenc (Quercus humilis).

Foto 4.- Vegetació existent del torrent innominat
a) Hàbitats naturals
Segons la consulta realitzada a la cartografia digital dels Hàbitats de Catalunya elaborada per la Universitat de
Barcelona (veure Mapa 4. Hàbitats Naturals), es constata que l’àmbit de modificació puntual hi ha els següents
hàbitats vegetals:





83d. Vinyes. Ocupa la pràctica totalitat de l’àmbit, tot i que actualment bona part dels terrenys es
mantenen erms sense activitat agrícola.
42aa. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues. Ocupa tots els
vessants del torrent de Ca l’Esteve al nord de l’àmbit i penetra lleugerament en l’àmbit de la
modificació puntual en la zona de confluència del petit torrentó existent amb el torrent de Ca l’Esteve.

En l’entorn de l’àmbit, destacar la recent urbanització dels terrenys adjacents del Clot del Xarelꞏlo, que tot i
mantenir-se classificats com a zona de vinyes amb claps de pineda actualment es troben plenament
transformats en una zona d’activitat industrial que es correspondria amb l’hàbitat 86a.
b) Hàbitats d’Interès comunitari de l’annex I Directiva 92/43, d’hàbitats
D’acord amb la consulta realitzada a la base cartogràfica del Departament de Territori i Sostenibilitat, es
constata en l’àmbit de la modificació es localitzen els següents hàbitats comunitaris:


Figura 4. Hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de l’àmbit de la Modificació Puntual.

9340. Alzinars i carrascars. Es situen en el tram final del torrent innominat i resseguint el torrent de Ca
l’Esteve i altres torrents laterals. L’àmbit de la MP s’ha ajustat per excloure del seu àmbit els espais
catalogats amb aquest hàbitat. D’acord amb les comprovacions realitzades del reconeixement de
camp, i tal com recull l’informe de l’Avanç de Pla emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central
del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) el 19 de desembre de 2018, aquests espais al
voltant del torrent de Ca l’Esteve i la zona de la desembocadura del torrent innominat es corresponen
més aviat amb zones de pinedes mediterrànies (codi 9540).

9540. Pinedes mediterrànies. L’àmbit de la MP inclou una zona central per sobre de la capçalera del
torrent innominat catalogada com a zona de pinedes mediterrànies. Es traca d’una superfície de 6.760
m² que s’estenen envers la zona sector Clot del Xarelꞏlo ja urbanitzada.
c) Arbres monumentals

L’àmbit de la MP no inclou arbres monumentals inventariats.
d) Forests d’utilitat pública
L’àmbit de la MP no inclou Forests d’Utilitat Pública.
2.2.2.

Fauna

La fauna d’aquest espai es composa d’espècies associades als camps i els espais oberts i esclarissats oferts,
que aprofiten les zones de marges i de matollars propers per acomplir els seus cicles vitals.
Es recullen en aquest apartat les dades aportades per el DTS a través de les seves bases disponibles en
aquest àmbit i els informes tant de l’OTAAAB com els Serveis Territorials de la Catalunya Central emesos en
relació a l’avanç de Pla.
Tot i la manca de cursos permanents d’aigua, la presència d’alguns amfibis com els gripaus comuns (Bufo
bufo) i corredors (Epidalea calamita) ve lligada a les basses temporals que es formen en els períodes de
pluges primaverals; així com, a la presència de basses de reg que serveixen com a punt de reunió en el
període reproductiu, basses que poden acollir igualment la presència de reinetes (Hyla meridionalis) i gripau
d’esperons (Pelobates cultripes).
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En l’àmbit de la modificació puntual es localitza una petita bassa artificial formada per un clot del terreny que
podria ser emprada en la reproducció de la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau corredor (B.
calamita). L’informe emès pel Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), amb data de
31 de gener de 2019, constata que la salamandra necessita per a la seva reproducció basses estables d’una
certa fondària, que no es corresponen amb les característiques de la bassa existent en l’àmbit de la MP.
Aquests espais antics agrícoles de secà, envoltats de marges amb murs de pedra, bardisses i matollars si que
mantenen poblaments significatius de rèptils principalment de sargantana ibèrica (Podarcis hispanica),
llangardaix ocelꞏlat (Lacerta lepida) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).
Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com les caderneres
(Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el gafarró (Serinus serinus), els rossinyols (Luscinia
megarhynchos subsp. megarhynchos), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala), el cargolet (Troglodytes
troglodytes), el pinsà comú (Fringilla coelebs) o la mallerenga carbonera (Parus major) lligats als ambients
agrícoles i zones de brolles amb taques forestals que també acullen poblacions cada cop més reduïdes de
gallinàcies com la perdiu (Alectoris rufa) i la guatlla (Coturnix coturnix) i la presència de rapinyaires que
aprofiten aquests espais oberts com zones de caça i alimentació com els aligots (Buteo buteo), l’àliga
marcenca (Circaetus gallicus), el xoriguer (Falco tinnunculus) o el propi falcó pelegrí Falco peregrinus).
El municipi de Masquefa s’inclou dins d’un àrea d’interès faunístic i florístic donada la presència de dues zones
de campeig (codis BP-7 i BL-5) de l’àliga cuabarrada (Hiearaaetus fasciatus), que inclouen l’àmbit de la MP.
L’àliga cuabarrada es troba inclosa en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades en la categoria de
vulnerable i de l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus
silvestres. D’acord amb l’informe del CRARC l’espai de l’àmbit es correspon amb la perifèria llunyana de les
parelles nidificants de Piera i de Gelida.
Associats a la presència de les edificacions agrícoles i els nuclis habitats apareixen també poblaments
importants d’espècies de caràcter antropòfil com les orenetes comuns (Hirundo rustica) i els pardals comuns
(Passer domesticus), les tórtores comuns i turques (Streptopelia turtur subsp. turtur, S. decaocto subsp.
decaocto), els estornells (Sturnus vulgaris) o les garses (Pica pica).

2.3.2.

Patrimoni Històric-Artístic i Arqueològic

L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya inclou 16 elements catalogats que no es troben inclosos
en l’àmbit de la modificació puntual. En l’entorn de recent urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo s’inclou
l’element del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya de la Masia com a obra popular de Masia Catalana dels
segles XVI-XIX amb bon estat de conservació.
Igualment Masquefa inclou 7 elements inscrits en l’inventari Arqueològic, cap dels quals es situa en l’àmbit de
la modificació puntual. A l’est de l’àmbit de la Modificació puntual, ja en el terme de Sant Llorenç d’Hortons es
localitzen el jaciment paleontològic de la Padrera (Núm. Inv. 12757) i els jaciments arqueològics a prop de la
Fàbrica Expert de l’època medieval (Núm. Inv. 12505) i dels camps de Can Esteve de l’època ibèrica Núm.
Inv. 12506). Aquest jaciments per les seves característiques i informació disponible no es poden determinar el
seus límits exactes.
2.3.3.

Paisatge

L’àmbit de la MP s’inclou en la Unitat de Paisatge 27. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de Paisatge de les
Comarques Centrals i que té continuïtat a través dels municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons en la Unitat de
Paisatge 04. Valls d’Anoia d’acord amb el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
L’entorn de la modificació puntual es situa en els espais on predomina el paisatge agrícola de secà
principalment de vinya, es tracta d’espais oberts amplis amb pendents suaument ondulats que es veu vertebrat
per la presència de la xarxa hidrogràfica amb relleus molt més abruptes on predominen les cobertes forestals.
Aquest entorn agrícola s’ha vist envoltat d’un desenvolupament de sectors industrials, amb la presència del
polígon industrial situat al sudest de l’àmbit en el terme de Sant Llorenç d’Hortons, i el desenvolupament recent
del sector Clot del Xarelꞏlo just a l’oest de l’àmbit.
2.4. RISCOS AMBIENTALS

En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de micromamífers com els
ratolins casolans (Mus musculus), o de camp (Apodemus sylvaticus). Les bases disponibles del DTS també
mostren en aquest àmbit la presència del ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat
petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), incloses ambdues en el Catàleg espanyol d’espècies
amenaçades.

L’àmbit de l’actuació no s’inclou en cap zona d’aqüífer protegit.

El nombre de predadors es redueix a l’omnipresent guineu (Vulpes vulpes), amb presència de genetes
(Genetta genetta) i rarament teixons (Meles meles).

Risc d’incendis

Finalment, com a grans ungulats poden aparèixer exemplars de senglars (Sus scrofa) que aprofiten el
recobriment de matollars i pinedes.
2.2.3.

Espais naturals

Risc de contaminació d’aqüífers protegits
El municipi de Masquefa no s’inclou dins els municipis declarats zona vulnerable per contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
L’àmbit de la modificació no s’inclou en cap perímetre de protecció prioritària contra incendis.
Segons el Mapa de Risc Estàtic d’incendis forestals, els terrenys objecte de la modificació mantenen un risc
baix.
Riscos geològics

Pla d’Espais d’Interès Natural

D’acord amb l’“Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Masquefa” d’abril 2014, elaborat per l’ICGC,

L’àmbit de la modificació no afecta àrees del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

l’entorn del torrent de Ca l’Esteve en la zona de la MP presenta una perillositat baixa a mitjana pel que fa a
moviments de vessant i en recomana la realització d’estudis previs a les noves actuacions per tal d’analitzar
l’estabilitat del terreny.

Xarxa Natura 2000
L’àmbit de la modificació no inclou cap àrea inclosa en la xarxa Natura 2000.

En
base
al
Mapa
de
Protecció
Civil
de
Catalunya
(https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.71215,1.82258,3z) la modificació puntual es troba sotmesa a
diferents riscs:

2.3. MEDI SOCIO-ECONÒMIC
–
2.3.1.

Riscs Naturals:

Població

El municipi de Masquefa abasta un territori de 17,12 km² amb un població de 8.514 habitants (Any 2017).
El principal sector d’activitat tradicional a la comarca és l’agricultura, basada principalment en els cultius de
vinya i altres cultius de secà, amb una part important de l’activitat econòmica dedicada a la indústria que es
reparteix en els diferents sectors industrials del municipi, en les darreres dècades l’abandonament progressiu
de l’activitat agrícola ha anat lligada al desenvolupament del sector serveis que actualment ocupa pràcticament
el 50% de l’activitat econòmica.

a) Risc Incendis Forestals:
El municipi de Masquefa està catalogat com a zona de risc alt d’incendis forestals d’acord amb el
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, amb
una vulnerabilitat mitja.
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b) Risc Sísmic:
El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VI, sense
superació del llindar de dany sísmic.
–

Riscos tecnològics:

a) Risc de transport de mercaderies perilloses:
El municipi de Masquefa presenta un nivell de perill mig per al risc de transport de mercaderies
perilloses per la xarxa viària en el tram de la B-224 que travessa el municipi.
–

Riscos en el transport:
El municipi de Masquefa té la línia de Ferrocarril Barcelona – Igualada que inclou tres estacions al
municipi i la presència de tres túnels, totes elles allunyades de l’àmbit de la modificació puntual.
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3. OBJECTIUS I MESURES PREVISTES EN ALTRES PLANS I PROGRAMES D’APLICACIÓ
3.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS (PTPCC)
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de
les Comarques Centrals. L’acord de Govern i la normativa del Pla foren publicats en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d’octubre de 2008. El PTPCC comprèn les comarques de l’Anoia,
el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
Masquefa s’inclou dins de l’àmbit supramunicipal dels Hostalets de Pierola, Piera i Masquefa, on és possible la
implantació d’una àrea d’activitat econòmica d’interès i d’iniciativa plurimunicipal.
Pel que fa als espais oberts, dins el municipi de Masquefa es qualifica sòl de protecció especial de valor
natural de connexió, que es localitza entorn els principals cursos d’aigua i barrancs del sector sud-est del
municipi (Torrent de Can Bonastre, Torrent de Can Torres, Torrent de la Pedrosa, Torrent de Ca l’Esteve, etc.).
També hi ha sòl de protecció territorial (d’interès agrari i/o paisatgístic), principalment al sector nord del terme,
on es localitzen vinyes i pinedes.

El contingut temàtic dels plans territorial parcials, els quals s’articulen en base a tres eixos: sistema d’espais
oberts, sistema d’assentaments i sistema de mobilitat, és similar al del Pla territorial general:
 La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal.
 L’assenyalament dels espais d’interès natural.
 La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les
seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
 L’emplaçament d’infraestructures.
 Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històrico-artístic.
 Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.
 Les determinacions per a la planificació urbanística.
Incorpora els següents objectius ambientals jerarquitzats per ordre de prioritats.

En vermell nou
traçat
xarxa
viària

Figura 5. Categories del sòl al sistema d’espais oberts. Font: PTPCC.
L’àmbit de la modificació puntual s’inclou en el sòl de protecció preventiva i incorpora la previsió del nou traçat
per a un futur vial que ha d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249.

El PTPCC defineix diferents sistemes urbans existents a l’àmbit territorial de les comarques centrals, entre els
quals es troba el sistema dels Hostalets de Pierola-Piera-Masquefa.
Pel que fa als assentaments en el municipi de Masquefa es defineix una estratègia de creixement moderat,
s’estableix per aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i
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4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER LA REDACCIÓ DE LA MP
4.1. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
4.1.1.

Ocupació i ordenació del sòl
Objectius ambientals

Criteri ambientals
Garantir el manteniment de l’estructura
territorial, paisatgística i funcional del sòl
no urbanitzable, així com la protecció
dels espais i elements de valor singular.

Racionalitzar el consum i ús del sòl
d’acord amb models urbanístics
eficients i atenent als condicionants
ambientals existents.

Evitar les expansions innecessàries i
situar-se
sobre
espais
adequats
d’interès natural baix
Establir la zonificació i els usos del
sector
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia integrant
l’ordenació en la planificació municipal
d’usos i mobilitat.
Delimitar les zones de risc per a la
seguretat i el benestar de les persones
(zones inundables, riscos geològics,
d’alt risc d’incendis forestals, etc.) i
adoptar les mesures adequades, si
s’escau, d’acord amb els estudis que es
puguin desenvolupar al respecte.

Minimitzar els riscos ambientals
compatibilitzant-los amb el
desenvolupament urbanístic

4.1.2.

Evitar
l’ocupació
i
transformació
d’aquells terrenys amb un elevat risc
d’erosió i/o d’esllavissades

Mesura concreta de la MP
Crear una nova peça de sòl industrial d’acord a les necessitats de creixement d’activitats industrials i logístiques existents, tot unificant en
un gran conjunt industrial, diferents sectors industrials adjacents.
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca
l’Esteve com a espai de valor natural qualificat com a sòl de protecció especial.
La MP preveu la prescripció per al planejament derivat, conforme s’haurà d’incorporar un Pla de Restauració de les zones verdes.
El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per formalitzar l’accés al nou àmbit sense necessitat de crear nous carrers, tot millorant
també l’accés a d’altres activitats autoritzades en sòl no urbanitzable situades en l’entorn.
El nou sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
El nou sector preveu l’execució d’una nova rotonda en la BV-2249, que millori l’accessibilitat tant al sector previst en la present MP com al
sector existent del Clot del Xarelꞏlo.

La MP incorpora l’estudi d’inundabilitat del sector, que garanteix l’absència de riscs en el seu àmbit.
L’àmbit de la modificació puntual evita la ocupació de les àrees definides de perillositat baixa i mitjana de moviments de vessant a nivell
de l’informe de l’ICGC.
La MP incorpora la prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi geològics i geotècnics de detall per analitzar l’estabilitat
dels terrenys.

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

La modificació puntual preveu l’adaptació topogràfica de les rasants de les parcelꞏles, organitzant-les en diferents nivells per tal de
compensar els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt.

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP

Medi atmosfèric
Objectius ambientals

Estructurar i situar les actuacions
de forma que no generin soroll no
contaminació lumínica per sobre
dels llindars establerts per la
normativa vigent

Minimitzar les necessitats d’enllumenat
exterior (públic o privat) i evitar-ne els
fluxos a l’hemisferi superior

Garantir els nivells sonors permesos en
la legislació vigent

La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret 190/2015, especialment pel que respecte les zones E3 (Un cop aprovada la modificació i classificat de sòl urbanitzable).
Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de la seva parcelꞏla, haurà de prendre les
mesures escaients per minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es desenvolupa l’activitat, apantallaments
acústics en l’espai lliure privat de la parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la
legislació.
Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà de presentar un estudi d’impacte acústic amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
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S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts al Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE),
aprovat pel Reial Decret 314/2006, així com a les seves posteriors modificacions.

Prevenció i correcció d’immissions i
de fonts contaminants.

4.1.3.

Establir requeriments de disseny i
constructius dels conductes
d’evacuació.

A més d’aplicar els criteris d’estalvi energètic considerats al CTE, caldrà valorar la millora de la sostenibilitat global dels edificis, tenint en
compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables per a obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant
les prescripcions d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat de cobrir part de la demanda de l’ACS amb
plaques solars tèrmiques.
 Millora de l’aïllament global de l’edifici, respecte les prescripcions establertes al CTE.
 Consideració de l’orientació de la façana principal de l’edifici, per a minimitzar les necessitats energètiques de climatització i
fomentar la construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW.
 Disseny òptim de les obertures de l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i addició de protectors solars (elements constructius o
tractaments als vidres), per a minimitzar les necessitats energètiques, tant per a la millora de l’eficiència de la climatització com
per minimitzar les necessitats d’ilꞏluminació artificial.

Cicle de l’aigua
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP

La modificació puntual preveu la determinació que el Pla Parcial haurà de contenir una estimació de les demandes de nous consums
d’aigua i de generació d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i industrials), i incorporar certificats de les administracions responsables o
empreses concessionàries que garanteixin les capacitats per al subministrament de les noves demandes i el tractament de les aigües
residuals generades.
La modificació puntual preveu la determinació per el Pla parcial que inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà la doble
qualificació, com a sistema general de serveis tècnics i alhora com a sistema general d’espais lliures, on s’hi ubicarà un sistema de
sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta.
Els projectes derivats hauran de garantir l’eficiència i millora dels sistemes d’abastament i consum d’aigua.
Compatibilitzar el planejament amb
el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en
el marc d’un model territorial
globalment eficient.

Els projectes derivats de nous edificis i construccions hauran d’incorporar sistemes d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix l’Ordenança
tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
Protegir els recursos hídrics i minimitzar
el consum d’aigua derivat del
planejament
Protegir els recursos hídrics i minimitzar
el consum d’aigua derivat del
planejament

Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua, hauran de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les
autoritzacions d’acord a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PACA). En aquesta
justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable

La modificació puntual preveu conduir les aigües pluvials cap al nou punt d’inici del torrent innominat que s’ubicarà aigües avall de la nova
parcelꞏla.
La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà de definir els sistemes de tractament de les aigües pluvials i
residuals i el seus abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.
Preservar i millorar la qualitat de l’aigua

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial haurà d’incloure que en les projectes derivats els sistemes de retenció de
sòlids i hidrocarburs de les aigües de pluja, que hauran de ser colꞏlocats previ a l’abocament al medi.
El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
El tractament de les parcelꞏles i els espais lliures privats establirà mesures tècniques per afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així
com la recollida d’aigües pluvials de cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.
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4.1.4.

Biodiversitat
Objectius ambientals

Criteris ambientals

Mesura concreta de la MP
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca l’Esteve
com a espai de valor natural i ocupat per zones de pinedes mediterrànies corresponents a hàbitats d’interès comunitari.
La modificació puntual preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve com a espai d’interès natural i eix de connectivitat tot establint una franja
d’espais lliures que ressegueix els marges del torrent, com a espai de transició entre les activitats industrials i els espais de valor natural.
La MP preveu la minimització de les afeccions sobre la vegetació natural existents de les zones qualificades d’espais lliures, i en qualsevol cas
en cas de resultar afectades la restauració complerta de les comunitats vegetals naturals de les zones verdes amb espècies autòctones.

Preservar la xarxa d’Espais Naturals i
millorar-ne la continuïtat i connectivitat.
Conservar la biodiversitat
territorial i assegurar-ne un ús
sostenible.

Garantir la continuïtat del mosaic
agroforestal.
Evitar la transformació dels espais de
major interès, i en particular dels hàbitats
d’interès comunitari.
Evitar les pertorbacions antròpiques
sobre els espais de caça i alimentació de
l’àliga cuabarrada.

4.1.5.

La MP preveu la recuperació en les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes, conreus de vinya i espais oberts, així com el
punt d’aigua al voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment
dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.
La Mp preveu la restauració dels talussos generats en l’àmbit de la parcelꞏla privada amb vegetació pròpia de les comunitats naturals de les
pinedes mediterrànies.
La MP preveu la prescripció per al planejament derivat, conforme s’haurà d’incorporar un Pla de Restauració de les zones verdes que incorpori
com a mínim els següents aspectes:

Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per actuacions anteriors de moviments de terres realitzades amb
el desenvolupament del sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo.

Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector espais propis de la comunitats naturals de pinedes, amb la reforestació d’aquests
espais amb espècies autòctones pròpies d’aquestes comunitats.

Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i restauració de les comunitats de ribera d’aquest torrent en
la mesura que puguin resultar afectades per la creació de la bassa i el desenvolupament del sector.

Preservació dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones verdes i possibilitat de crear-ne nous conreus de vinya en els sectors de
zona verda al voltant de la reserva viària.

Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin resultar temporalment afectades per el desenvolupament de les
obres del sector.

Paisatge
Objectius ambientals

Criteri ambientals
Adaptació topogràfica

Mesura concreta de la MP
La modificació puntual preveu l’adaptació topogràfica de la plataforma d’implantació de les parcelꞏles en diferents nivells per tal de compensar
els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt
La modificació puntual preveu la formació d’una gran zona industrial, envoltada de sectors industrials ja consolidats.

Conservar i millorar la qualitat del
paisatge

Integrar el paisatge en el procés
de planejament urbanístic i
garantir-ne la qualitat.
Integració visual de l’edificació

La modificació puntual preveu una franja d’espais lliures que envolten les parcelꞏles que permetin la integració del conjunt industrial i la transició
vers els espais agrícoles de l’entorn.
La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de
l’edificació en el terreny en base als següents criteris:

Alçada

Adaptació topogràfica.
- Caldrà respectar la configuració actual del terreny mitjançant l’adaptació de les edificacions a aquest i en base a la proposta d’ordenació
(no normativa de la present MP).
- Talussos (àmbit). L’espai dels talussos generats per la creació de les noves plataformes es circumscriurà al propi àmbit de les parcelꞏles
privades evitant les afeccions sobre les comunitats naturals de les àrees qualificades com a espais lliures.
- Talussos (definició). Es fixa una alçada màxima continua del talussos de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els
diferents trams. Es fixa aquest criteri normativament. Els talussos generats seran estables de forma natural tendint preferentment a
pendents de 3H:2V o inferiors
- Talussos (restauració). Els talussos de parcelꞏla privada es restauraran amb tractaments de vegetació natural pròpia de les pinedes
mediterrànies.

Ocupació màxima de la parcelꞏla
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4.1.6.

Patrimoni cultural
Objectius ambientals

Preservar el patrimoni preexistent

4.1.7.

Criteri ambientals
Establir la zonificació preservant el
patrimoni històric, arquitectònic i
arqueològic.

Mesura concreta de la MP
La MP preveu que per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques actualment no conegudes ni
documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes
obres i actuacions que comportin actuacions al subsol.

Canvi climàtic
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP

Contribuir a la reducció i minimització de
les emissions causants del canvi climàtic.

La modificació puntual preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables.

S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial
Decret 314/2006, així com a les seves posteriors modificacions.

Valorar la millora de la sostenibilitat global de les noves edificacions:
- Adhesió a xarxes de distribució de calor/fred.
- Enjardinament de cobertes.
- Disseny òptim d’obertures i proteccions

Facilitar els desplaçaments amb modes
de transport no motoritzats per evitar
l’emissió de gasos contaminants
associats als vehicles de motor

El planejament derivat d’acord amb les propostes de l’EAMG haurà de preveure:

Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a l'entrada del polígon industrial del Clot del Xarel·lo i assumpció
de cost de nova marquesina a l’altre banda de la BV-2249

Definició del nombre i ubicació de les places d’aparcament de vehicles a l’interior del sector, i de places d’aparcament de
bicicletes, incorporant en el EAMG del Pla Parcial els nous ratis i criteris definits.

Reduir el canvi climàtic

4.1.8.

Separació mínimes.
Materials.
Per al tractament dels talussos i els espais privats no edificats en cas de creació de murs s’empraran preferentment materials naturals, i
en tot cas caldrà donar a aquets murs tractaments d’integració paisatgística.
Per al tractament de façanes de les noves edificacions donada la tipologia industrial de les mateixes, es recomana preveure tractaments
de naturalització en façanes cegues per trencar la continuïtat d’aquests elements antròpics.
Coloracions. Es recomana la utilització de coloracions de tonalitats terroses de la gama dels beiges, els ocres i els verds oliva per a
afavorir la integració cromàtica en l’entorn.
Textures. Es recomana evitar les textures llises de gran continuïtat, introduint en cas contrari elements o tractaments parcials de
naturalització de les mateixes.

Residus
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta de la MP

Fomentar el reciclatge i la
reutilització dels residus urbans i
facilitar la disponibilitat
d’instalꞏlacions adequades per al
seu tractament i dipòsit.

Implantar l’equipament i els sistemes de
disseny urbà adients per a la reutilització i
la recollida selectiva dels residus.

Els projectes derivats hauran de gestionar els residus d’enderrocs, construcció i excavació a través d’instalꞏlacions autoritzades per l’Agència de
Residus de Catalunya i d’acord a la normativa vigent en matèria de residus, destacant el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret legislatiu 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.

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

Evitar la utilització de materials amb forts
impactes ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment perillosos per a la
salut.

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les disposicions del Decret 21/2006 pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
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4.2. JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ADOPTATS I INDICADORS AMBIENTALS
Es recull a continuació la jerarquització dels objectius ambientals adoptats en base a la seva prioritat i es fixen
els indicadors ambientals de seguiment de referència.
1.- Racionalitzar el consum i ús del sòl, d’acord amb models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.
Indicadors:
o

Superfície transformada

2.- Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un ús sostenible.
Indicadors:
o

Superfície de terrenys ocupats per hàbitats d’interès comunitari

3.- Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el
marc d’un model territorial globalment eficient.
Indicadors:
o

Consum d’aigua previst

4.- Minimitzar els riscos ambientals compatibilitzant-los amb el desenvolupament urbanístic.
Indicadors:
o

% de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% inclosos en la proposta

5.- Reduir el canvi climàtic.
Indicadors:
o

Tones de CO2 equivalent generades

6.- Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
Indicadors:
o

Conca visual de l’àmbit de la modificació puntual

7.- Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants.
8.- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instalꞏlacions
adequades per al seu tractament i dipòsit.
9.- Estructurar i situar les actuacions de forma que generin soroll ni contaminació lumínica per sobre dels
llindars establerts per la normativa aplicable.
10.- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva, amb l’objectiu de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
11.- Preservar el patrimoni preexistent.

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

5. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
L’estudi d’alternatives incorpora els plantejaments derivats del propi procés d’avaluació ambiental, establint
alternatives d’ubicació i d’ordenació.
5.1. ALTERNATIVES CONSIDERADES
L’estudi contempla 5 alternatives de desenvolupament del sector:
-

Alternativa 0 com a manteniment de les condicions actuals del sector i el planejament vigent.

-

Alternativa 1 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els
terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249.
L’ordenació prevista d’aquesta alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’Avanç de Pla de la
MP. Es tracta d’una alternativa d’ordenació respecte l’alternativa 0.

-

Alternativa 2 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics, en els
terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249.
L’ordenació prevista d’aquesta alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’aprovació inicial
que inclou els ajusts de l’àmbit i de l’ordenació d’acord amb el Document de referència i els informes
sectorials rebuts de l’Avanç de Pla de la MP, la DAE i el informes rebuts del document per a
l’aprovació provisional d’octubre 2019. Es tracta d’una alternativa d’ordenació respecte l’alternativa 1.

-

Alternativa 3 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Can
Bonastre 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics. Es tracta
d’una alternativa d’ubicació respecte les alternatives 0,1 i 2.

-

Alternativa 4 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els
terrenys situats al sud del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al sud de la BV-2249. Es
tracta d’una alternativa d’ubicació respecte les alternatives 0,1,2 i 3.

Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
La MP P.G.O. preveu en la seva ordenació les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la
BV-2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i ecològic
al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament industrial amb la
creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu de la BV-2249, i
garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de les parcelꞏles i
establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta transició entre els
espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
El desenvolupament d’aquesta ordenació permet minimitzar les necessitats de nova vialitat, amb l’accés a les
parcelꞏles a través del carrer Alemanya i alhora millorar l’accés des d’aquest punt a les activitats ja existents en
sòl no urbanitzable.

5.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL D’ALTERNATIVES
Alternativa 0. No desenvolupament de la modificació puntal del P.G.O. de Masquefa
L’àmbit de la present Modificació Puntual es troba classificat com a sòl no urbanitzable amb clau 19b. Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola, i clau 19 a. Sòl no urbanitzable d’interès ecològic, d’acord al Pla General
d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5 de novembre de 1986, i el Text refós de les Normes
Urbanístiques del planejament general del municipi de Masquefa, aprovades definitivament per la CTU de
Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Aquesta alternativa suposa mantenir les condicions actuals dels terrenys com a espais agrícoles de secà amb
marges i claps de pinedes en zones de talussos i marges de torrents.

Figura 6.Ordenació proposada Alternativa 1.

Aquesta alternativa no permet donar compliment a les propostes del PTPCC que preveu un nou eix viari que
uneix Masquefa amb la BV-2249.

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

El POUM de Masquefa en tramitació ja preveu la classificació d’aquests terrenys com a nou sòl urbanitzable
delimitat (SUD).

Alternativa 2

Alternativa 1
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del PG.O. de Masquefa per
tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo 2 de
129.700 m².

Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa per
tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del Xarelꞏlo 2 de
117.972 m².
En relació a l’alternativa 1 s’han modificat els límits de l’àmbit, que d’una banda s’han ajustat al terme
municipal de Masquefa i de l’altre s’han exclòs els terrenys al voltant de la desembocadura del torrent
innominat en el torrent de Ca l’Esteve que estan catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.
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Els criteris de l’ordenació són els mateixos de l’alternativa 1, en tant que permet establir un nucli industrial
adjacent a l’existent del clot del Xarelꞏlo i altres sector existents de Sant Llorenç d’Hortons, tot preservant els
espais de valor natural al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i establint una franja perimetral de zones verdes
per facilitar la integració del sector i la transició cap els espais agrícoles i forestals de l’entorn.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els espais
qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració d’aquests
talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de pinedes
mediterrànies.
La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través del
carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un millor
tractament vegetal d’aquests paraments.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del nou
sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
Aquesta alternativa permet millorar, respecte l’alternativa 1, l’accessibilitat de la parcelꞏla d’equipaments que
es produirà al igual que les parcelꞏles d’aprofitament privat a través del carrer Alemanya, minimitzant així els
moviments directes des de la carretera BV-2249 i la necessitat de canalitzar el torrent existent paralꞏlel a la
carretera per accedir-hi a la parcelꞏla.
Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.

Alternativa 3
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament d’una modificació puntual del PG.O. de Masquefa per tal
d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit de Can Bonastre 2 de
152.597 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial de Can Bonastre igualment format per una gran parcelꞏla
industrial, de forma que integraria una gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de la
xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de vessant amb pendents entorn al 8-10
% en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la integració
paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del sector Can
Bonastre.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials d’El Maset, la proposta d’ordenació preveu l’establiment de zones
verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i de zones de transició d’una
banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl no
urbanitzable.

Figura 7.Ordenació proposada Alternativa 2.

Figura 8.Ordenació proposada Alternativa 3.
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Alternativa 4
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament d’una modificació puntual del PG.O. de Masquefa per tal
d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit delimitat al sud de la BV2249 de 160.000 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP puntual es situa adjacent al sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, de forma que integraria una
gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de la
xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de replà amb pendents entorn al 8-10 %
en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la integració
paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del sector Clot
del Xarelꞏlo. Visualment en situar-se en aquesta posició de replà culminant, manté una visibilitat superior
(veure plànol 6. Conca visual), superior a les anteriors alternatives.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials el Grandet en la marge oest, la proposta d’ordenació preveu
l’establiment de zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i zones
de transició d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir
una correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl
no urbanitzable.
Aquesta alternativa s’estén de manera paralꞏlela a la BV-2249 que s’afegirà als sectors ja existents del
municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, el que pot suposar un cert efecte barrera al llarg d’aquesta
infraestructura viària, en contra de les previsions del PTRMB que defineix aquest espai com a corredor
biològic.

Figura 9.Superposició d’alternatives.
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5.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

Alternativa 0
Objectiu
ambiental
determinat

Racionalitzar
consum de sòl

Criteris ambientals
adoptats

el

Conservar
la
biodiversitat
territorial
i
assegurar-ne un ús
sostenible

No
comporta
consums de sòl

nous

Es mantenen els usos
agrícoles
i
forestals
existents.

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Indicadors
ambientals

Criteris ambientals
adoptats

Indicadors
ambientals

Criteris ambientals
adoptats

Indicadors
ambientals

Criteris ambientals
adoptats

Indicadors
ambientals

Criteris ambientals
adoptats

Indicadors
ambientals

Superfície transformada:
0 m²

Nou sector de sòl
industrial
i
logístic
adjacent
al
sector
existent de Clot del
Xarelꞏlo

Superfície transformada:
129.700 m²

Nou sector de sòl
industrial
i
logístic
adjacent
al
sector
existent de Clot del
Xarelꞏlo

Superfície transformada:
117.570 m²

Nou sector de sòl
industrial
i
logístic
adjacent
al
sector
existent de Can Bonastre

Superfície transformada:
152.597 m²

Nou sector de sòl
industrial
i
logístic
adjacent
al
sector
existent de Clot del
Xarelꞏlo

Superfície transformada:
160.000 m²

Sup. d’HIC afectada = 0
m²

La modificació puntual
preserva l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve
com a espais d’interès
natural
i
eix
de
connectivitat tot establint
una franja d’espais lliures
que
ressegueix
els
marges del torrent, com
a espai de transició entre
les activitats industrials i
els espais de valor
natural.

Sup. d’HIC afectada =
9.022 m² en l’entorn de
la desembocadura del
torrent innominat amb el
torrent de Ca l’Esteve i
zones de pinedes en
l’espai central de l’àmbit

La modificació puntual
preveu la minimització de
les afeccions sobre la
vegetació
natural
existents de les zones
qualificades
d’espais
lliures, i en qualsevol cas
en cas de resultar
afectades la restauració
complerta
de
les
comunitats
vegetals
naturals de les zones
verdes amb espècies
autòctones.

L’àmbit de la MP s’ha
ajustat
per
evitar
l’ocupació dels espais al
voltant
de
la
desembocadura
del
torrent innominat amb el
torrent de Ca l’Esteve
com a espai de valor
natural i ocupat per
zones
de
pinedes
mediterrànies
corresponents a hàbitats
d’interès comunitari.

Àmbit de la modificació
sobre terrenys agrícoles
de secà, sense afectar
hàbitats
d’interès
comunitari.
Sup. d’HIC afectada =
6.760 m²

La modificació puntual
preserva l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve
com a espais d’interès
natural
i
eix
de
connectivitat tot establint
una franja d’espais lliures
que
ressegueix
els
marges del torrent, com
a espai de transició entre
les activitats industrials i
els espais de valor
natural.

La modificació puntual
preveu la minimització de
les afeccions sobre la
vegetació
natural
existents de les zones
qualificades
d’espais
lliures, i en qualsevol cas
en cas de resultar
afectades la restauració
complerta
de
les
comunitats
vegetals
naturals de les zones
verdes amb espècies
autòctones.

Àmbit de la modificació
sobre terrenys agrícoles
de secà, sense afectar
hàbitats
d’interès
comunitari.
Sup. d’HIC afectada = 0
m²

La modificació puntual
preveu la minimització de
les afeccions sobre la
vegetació
natural
existents de les zones
qualificades
d’espais
lliures, i en qualsevol cas
en cas de resultar
afectades la restauració
complerta
de
les
comunitats
vegetals
naturals de les zones
verdes amb espècies
autòctones.

Sup. d’HIC afectada = 0
m²

La modificació puntual
preveu la minimització de
les afeccions sobre la
vegetació
natural
existents de les zones
qualificades
d’espais
lliures, i en qualsevol cas
en cas de resultar
afectades la restauració
complerta
de
les
comunitats
vegetals
naturals de les zones
verdes amb espècies
autòctones.
La
MP
preveu
la
prescripció
per
al
planejament
derivat,
conforme s’haurà de
reproduir en la zona
verda del sector una
bassa
temporal
de
característiques similars
a l’existent.

No es produeixen nous

La ordenació preveu
conduir les aigües de les

Consum d’aigua previst =
166.200 l/dia

La ordenació preveu
conduir les aigües de les

Consum d’aigua previst =
166.200 l/dia

No s’afecten elements de
la xarxa de drenatge

Consum d’aigua previst =
224.400 l/dia

No s’afecten elements de
la xarxa de drenatge

Consum d’aigua previst =
216.000 l/dia
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consums d’aigua
Compatibilitzar
el
planejament amb el
cicle
natural
de
l’aigua

Es mantenen la xarxa
hidrogràfica existent i els
usos del sòl

No
es
realitzen
moviments de terres o
adaptacions del terreny.

8.417 m² de sòls amb
pendents superiors al 20
% = 6,50 % de l’àmbit

Es mantenen terrenys
erms
o
degradats
afectats per actuacions
anteriors.

noves
parcelꞏles
en
l’extrem inferior de les
mateixes on es situarà el
nou punt d’inici del
torrent innominat.

+ 5,54 ha industrial x 150
hab eq/ha x 200 l /hab.eq

El sector disposarà de
xarxes
separatives
d’aigües
pluvials
i
residuals.

El sector disposarà de
xarxes
separatives
d’aigües
pluvials
i
residuals.

El tractament de les
parcelꞏles i els espais
lliures privats establirà
mesures tècniques per
afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües,
així com la recollida
d’aigües
pluvials
de
cobertes per a la seva
reutilització en el reg de
zones verdes.

El tractament de les
parcelꞏles i els espais
lliures privats establirà
mesures tècniques per
afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües,
així com la recollida
d’aigües
pluvials
de
cobertes per a la seva
reutilització en el reg de
zones verdes.

La modificació puntual
preveu,
tot
i
les
dimensions
de
les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica
de
les
rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per
tal de compensar els
volums de moviments de
terres i afavorir la
integració topogràfica del
conjunt.

8.417 m² de sòls amb
pendents superiors al 20
% = 6,50 % de l’àmbit

Reduir
climàtic

el

canvi

Emissions
existents
lligades
a
l’activitat
agrícola de l’àmbit.

La modificació puntual
preveu el foment de les
energies netes i reducció
de l’ús d’energies no
renovables.
S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

Integrar el paisatge
en el procés de
planejament
urbanístic

Es mantenen els usos
agrícoles
i
forestals
existents, que conformen
el paisatge característic
de la zona.

+ 5,54 ha industrial x 150
hab eq/ha x 200 l /hab.eq

El sector disposarà de
xarxes
separatives
d’aigües
pluvials
i
residuals.

superficial
+ 7,48 ha industrial x 150
hab eq/ha x 200 l /hab.eq

6.805 m² de sòls amb
pendents superiors al 20
% = 5,78 % de l’àmbit

La modificació puntual
preveu,
tot
i
les
dimensions
de
les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica
de
les
rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per
tal de compensar els
volums de moviments de
terres i afavorir la
integració topogràfica del
conjunt.

1.123 m² de sòls amb
pendents superiors al 20
% = 0,74 % de l’àmbit

La Mp incorpora l’EAMG
1715 Tones de CO2/any
equivalent
generades,
calculat en base a l’eina
de
càlcul
de
les
emissions associades als
Planejament derivat

La modificació puntual
preveu el foment de les
energies netes i reducció
de l’ús d’energies no
renovables.
S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

1715 Tones de CO2/any
equivalent
generades,
calculat en base a l’eina
de
càlcul
de
les
emissions associades als
POUM

La modificació puntual
preveu la formació d’una
gran zona industrial,
envoltada de sectors
industrials ja consolidats.
Conca visual de l’àmbit
de la modificació. Veure
Annex 1. EIIP

La modificació puntual
preveu
una
franja
d’espais
lliures
que
envolten les parcelꞏles
que
permetin
la
integració del conjunt
industrial i la transició

+ 7,2 ha industrial x 150
hab eq/ha x 200 l /hab.eq

El tractament de les
parcelꞏles i els espais
lliures privats establirà
mesures tècniques per
afavorir la infiltració i
drenatge de les aigües,
així com la recollida
d’aigües
pluvials
de
cobertes per a la seva
reutilització en el reg de
zones verdes.

L’àmbit de la modificació
puntual evita la ocupació
de les àrees definides de
perillositat baixa i mitjana
de
moviments
de
vessant a nivell de
l’informe de l’ICGC.

La modificació puntual
preveu la formació d’una
gran zona industrial,
envoltada de sectors
industrials ja consolidats.
La modificació puntual
preveu
una
franja
d’espais
lliures
que
envolten les parcelꞏles
que
permetin
la
integració del conjunt
industrial i la transició

Realització
d’estudis
d’inundabilitat del sector.

superficial

La MP incorpora la
prescripció
per
als
projectes derivats la
realització
d’estudi
geològics i geotècnics de
detall
per
analitzar
l’estabilitat dels terrenys.

Minimitzar els riscos
ambientals

No es generen noves
activitats
generadores
d’emissions

noves
parcelꞏles
en
l’extrem inferior de les
mateixes on es situarà el
nou punt d’inici del
torrent innominat.

Conca visual de l’àmbit
de la modificació. Veure
Annex 1. EIIP

La modificació puntual
preveu el foment de les
energies netes i reducció
de l’ús d’energies no
renovables.
S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

La modificació puntual
preveu la formació d’una
gran zona industrial,
adjacent
al
sector
existent de Can Bonastre
en les proximitats del
sector residencial del
Maset.
La modificació puntual
preveu
una
franja
d’espais
lliures
que
envolten les parcelꞏles

2025 Tones de CO2/any
equivalent
generades,
calculat en base a l’eina
de
càlcul
de
les
emissions associades als
POUM

Conca visual de l’àmbit
de la modificació. Veure
Annex 1. EIIP

La modificació puntual
preveu,
tot
i
les
dimensions
de
les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica
de
les
rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per
tal de compensar els
volums de moviments de
terres i afavorir la
integració topogràfica del
conjunt.

La modificació puntual
preveu el foment de les
energies netes i reducció
de l’ús d’energies no
renovables.
S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

La modificació puntual
preveu la formació d’una
gran zona industrial,
adjacent
al
sector
existent de Clot del
Xarelꞏlo
en
les
proximitats del sector
residencial el Grandet.

1.350 m² de sòls amb
pendents superiors al 20
% = 0,84 % de l’àmbit

2125 Tones de CO2/any
equivalent
generades,
calculat en base a l’eina
de
càlcul
de
les
emissions associades als
POUM

Conca visual de l’àmbit
de la modificació. Veure
Annex 1. EIIP
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Prevenir i correcció
d’immissions i de
fonts contaminants.

Fomentar
reciclatge

el

No es generen noves
activitats
generadores
d’emissions

Emissions
existents
lligades
a
l’activitat
agrícola de l’àmbit.

vers els espais agrícoles
de l’entorn.

vers els espais agrícoles
de l’entorn.

La modificació puntual
preveu,
tot
i
les
dimensions
de
les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica
de
les
rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per
tal de compensar els
volums de moviments de
terres i afavorir la
integració topogràfica del
conjunt.

La modificació puntual
preveu,
tot
i
les
dimensions
de
les
parcelꞏles,
l’adaptació
topogràfica
de
les
rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per
tal de compensar els
volums de moviments de
terres i afavorir la
integració topogràfica del
conjunt.

S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de
l’Edificació
(en
endavant CTE), aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de
l’Edificació
(en
endavant CTE), aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de
l’Edificació
(en
endavant CTE), aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

S’ha
de
donar
compliment
als
requeriments relatius a
l’estalvi
energètic
establerts al Codi Tècnic
de
l’Edificació
(en
endavant CTE), aprovat
pel
Reial
Decret
314/2006, així com a les
seves
posteriors
modificacions.

A més d’aplicar els
criteris d’estalvi energètic
considerats
al
CTE,
caldrà valorar la millora
de la sostenibilitat global
dels edificis.
Els projectes derivats
hauran de gestionar els
residus
d’enderrocs,
construcció i excavació a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per
l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa
vigent
en
matèria
de
residus,
destacant
el
Decret
legislatiu 1/2009, de 21
de
juliol,
pel
qual
s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de
residus,
el
Decret
legislatiu 89/2010, de 29
de
juny,
pel
qual
s’aprova el Programa de
gestió de residus de la
construcció
(PROGROC), es regula
la producció i gestió dels
residus de la construcció
i demolició, i el cànon
sobre
la
deposició
controlada dels residus
de la construcció.

A més d’aplicar els
criteris d’estalvi energètic
considerats
al
CTE,
caldrà valorar la millora
de la sostenibilitat global
dels edificis.
Els projectes derivats
hauran de gestionar els
residus
d’enderrocs,
construcció i excavació a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per
l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa
vigent
en
matèria
de
residus,
destacant
el
Decret
legislatiu 1/2009, de 21
de
juliol,
pel
qual
s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de
residus,
el
Decret
legislatiu 89/2010, de 29
de
juny,
pel
qual
s’aprova el Programa de
gestió de residus de la
construcció
(PROGROC), es regula
la producció i gestió dels
residus de la construcció
i demolició, i el cànon
sobre
la
deposició
controlada dels residus
de la construcció.

A més d’aplicar els
criteris d’estalvi energètic
considerats
al
CTE,
caldrà valorar la millora
de la sostenibilitat global
dels edificis.
Els projectes derivats
hauran de gestionar els
residus
d’enderrocs,
construcció i excavació a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per
l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa
vigent
en
matèria
de
residus,
destacant
el
Decret
legislatiu 1/2009, de 21
de
juliol,
pel
qual
s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de
residus,
el
Decret
legislatiu 89/2010, de 29
de
juny,
pel
qual
s’aprova el Programa de
gestió de residus de la
construcció
(PROGROC), es regula
la producció i gestió dels
residus de la construcció
i demolició, i el cànon
sobre
la
deposició
controlada dels residus
de la construcció.

A més d’aplicar els
criteris d’estalvi energètic
considerats
al
CTE,
caldrà valorar la millora
de la sostenibilitat global
dels edificis.
Els projectes derivats
hauran de gestionar els
residus
d’enderrocs,
construcció i excavació a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades
per
l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la
normativa
vigent
en
matèria
de
residus,
destacant
el
Decret
legislatiu 1/2009, de 21
de
juliol,
pel
qual
s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de
residus,
el
Decret
legislatiu 89/2010, de 29
de
juny,
pel
qual
s’aprova el Programa de
gestió de residus de la
construcció
(PROGROC), es regula
la producció i gestió dels
residus de la construcció
i demolició, i el cànon
sobre
la
deposició
controlada dels residus
de la construcció.

La xarxa d’enllumenat
exterior dels projectes
derivats
hauran
de
preveure el compliment
dels valors d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret
190/2015, especialment
pel que respecte les
zones E3 (Un cop
aprovada la modificació i
classificat
de
sòl

La xarxa d’enllumenat
exterior dels projectes
derivats
hauran
de
preveure el compliment
dels valors d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret
190/2015, especialment
pel que respecte les
zones E3 (Un cop
aprovada la modificació i
classificat
de
sòl

La xarxa d’enllumenat
exterior dels projectes
derivats
hauran
de
preveure el compliment
dels valors d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret
190/2015, especialment
pel que respecte les
zones E3 (Un cop
aprovada la modificació i
classificat
de
sòl

La xarxa d’enllumenat
exterior dels projectes
derivats
hauran
de
preveure el compliment
dels valors d’ilꞏluminació
d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret
190/2015, especialment
pel que respecte les
zones E3 (Un cop
aprovada la modificació i
classificat
de
sòl

que
permetin
la
integració del conjunt
industrial i la transició
vers els espais agrícoles
de l’entorn.
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Estructurar i situar
les actuacions de
forma
que
no
generin soroll ni
contaminació
lumínica

urbanitzable).
Sempre que una activitat
sigui la causant de
l’alteració de la qualitat
acústica fora dels límits
de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les
mesures escaients per
minimitzar les seves
emissions
sonores
(aïllament
en
les
edificacions
on
es
desenvolupa
l’activitat,
apantallaments acústics
en l’espai lliure privat de
la parcelꞏla, etc.), amb la
finalitat de mantenir els
objectius
de
qualitat
acústica establerts per la
legislació.

Ordenar
el
desenvolupament de
l’activitat
constructiva

Preservar
el
patrimoni existent

No
es
localitzen
elements patrimonials

urbanitzable).
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) i
allunyat
del
sectors
qualificats
de
A4
(predomini residencial)
d’acord al Mapa de
Capaciat Acústica del
municipi

Sempre que una activitat
sigui la causant de
l’alteració de la qualitat
acústica fora dels límits
de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les
mesures escaients per
minimitzar les seves
emissions
sonores
(aïllament
en
les
edificacions
on
es
desenvolupa
l’activitat,
apantallaments acústics
en l’espai lliure privat de
la parcelꞏla, etc.), amb la
finalitat de mantenir els
objectius
de
qualitat
acústica establerts per la
legislació.

Per obtenir la llicència
d’activitats, s’haurà de
presentar
un
estudi
d’impacte acústic amb el
contingut que estableix
l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció
contra la contaminació
acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE), i
com
a
mínim
les
disposicions del Decret
21/2006 pel qual es
regula
l’adopció
de
criteris
ambientals
i
d’ecoeficiència en els
edificis,
per
establir
aquesta regulació.

Per obtenir la llicència
d’activitats, s’haurà de
presentar
un
estudi
d’impacte acústic amb el
contingut que estableix
l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció
contra la contaminació
acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE), i
com
a
mínim
les
disposicions del Decret
21/2006 pel qual es
regula
l’adopció
de
criteris
ambientals
i
d’ecoeficiència en els
edificis,
per
establir
aquesta regulació.

La modificació puntual
no
afecta
elements
d’interès patrimonial.

La modificació puntual
no
afecta
elements
d’interès patrimonial.

urbanitzable).
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini industrial) i
allunyat
del
sectors
qualificats
de
A4
(predomini residencial)
d’acord al Mapa de
Capaciat Acústica del
municipi

La MP preveu que per tal
de
documentar
la
possible existència de
restes arqueològiques i
paleontològiques
actualment
no
conegudes
ni
documentades, s’haurà
de
realitzar
una
intervenció arqueològica
i paleontològica prèvia a
totes aquelles zones on
es
tinguin
previstes
obres i actuacions que
comportin actuacions al
subsol.

Sempre que una activitat
sigui la causant de
l’alteració de la qualitat
acústica fora dels límits
de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les
mesures escaients per
minimitzar les seves
emissions
sonores
(aïllament
en
les
edificacions
on
es
desenvolupa
l’activitat,
apantallaments acústics
en l’espai lliure privat de
la parcelꞏla, etc.), amb la
finalitat de mantenir els
objectius
de
qualitat
acústica establerts per la
legislació.

urbanitzable).
Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini
industrial)
proper
al
sectors
qualificats
de
A4
(predomini residencial)
de Can Maset d’acord al
Mapa
de
Capaciat
Acústica del municipi

Sempre que una activitat
sigui la causant de
l’alteració de la qualitat
acústica fora dels límits
de la seva parcelꞏla,
haurà de prendre les
mesures escaients per
minimitzar les seves
emissions
sonores
(aïllament
en
les
edificacions
on
es
desenvolupa
l’activitat,
apantallaments acústics
en l’espai lliure privat de
la parcelꞏla, etc.), amb la
finalitat de mantenir els
objectius
de
qualitat
acústica establerts per la
legislació.

Per obtenir la llicència
d’activitats, s’haurà de
presentar
un
estudi
d’impacte acústic amb el
contingut que estableix
l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció
contra la contaminació
acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE), i
com
a
mínim
les
disposicions del Decret
21/2006 pel qual es
regula
l’adopció
de
criteris
ambientals
i
d’ecoeficiència en els
edificis,
per
establir
aquesta regulació.

Per obtenir la llicència
d’activitats, s’haurà de
presentar
un
estudi
d’impacte acústic amb el
contingut que estableix
l’annex 10 de la Llei
16/2002 de protecció
contra la contaminació
acústica
Aplicació en els projectes
derivats del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE), i
com
a
mínim
les
disposicions del Decret
21/2006 pel qual es
regula
l’adopció
de
criteris
ambientals
i
d’ecoeficiència en els
edificis,
per
establir
aquesta regulació.

La modificació puntual
no
afecta
elements
d’interès patrimonial.

La modificació puntual
no
afecta
elements
d’interès patrimonial.

Sector adjacent al sector
industrial qualificat de C2
(predomini
industrial)
proper
al
sectors
qualificats
de
A4
(predomini residencial)
de el Grandet del
municipi veï de Sant
Llorenç d’Hortons

L’alternativa seleccionada és l’alternativa 2, que tot i la transformació de l’espai agrícola actual, permet
compatibilitzar la preservació dels espais de valor natural i ecològic, amb les necessitats de creixement
industrial i el desenvolupament de les infraestructures viàries previstes, tot garantint la creació d’un pol
compacte d’activitat industrial, que satisfaci la demanda de parcelꞏles industrials de mida mitjana i gran, i
una correcta integració i transició d’aquest pol industrial vers els espais agrícoles i naturals que l’envolten.

instalꞏlacions, el que podria comportar la necessitat de crear un nou gran centre logístic en un nou
emplaçament, que requeria una major transformació superficial, i desaprofitaria les instalꞏlacions ja
existents. L’afecció del hàbitats comunitaris de pinedes de l’alternativa 2, es veu compensada per una
recuperació d’aquests hàbitats al llarg de les zones verdes per establir una continuïtat amb els hàbitats
existents al voltant del torrent de Ca l’Esteve.

En relació a l’alternativa 0, la alternativa 2, permet compatibilitzar la transformació de l’espai agrícola
existent amb les necessitats de creixement de les instalꞏlacions existents, tot garantint una bona integració
del conjunt i el manteniment i restauració d’aquells espais de valor natural. L’alternativa 0 tot i no tenir
impactes sobre els terrenys de l’àmbit no permet satisfer les necessitats de creixement de les actuals

En relació a l’alternativa 1, la alternativa 2 ha ajustat els límits del seu àmbit per excloure les àrees
catalogades d’interès comunitari en l’entorn del torrent de Ca l’Esteve i ajustar-se als límits del terme
municipal. Es manté però l’afecció d’espais d’hàbitats comunitaris de pinedes en la zona central de l’àmbit
que veu compensat per una recuperació d’aquests hàbitats al llarg de les zones verdes per establir una
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continuïtat amb els hàbitats existents al voltant del torrent de Ca l’Esteve. La ordenació resultant de
l’alternativa 2 també permet, en relació a l’alternativa 1, mantenir la qualificació de espai lliure de cessió de
les parcelꞏles al sud-est de la reserva viària, d’acord amb les indicacions de l’informe urbanístic i territorial
emès en l’any 2011 referent a la MP del PGO a l’àmbit ampliació del Clot del Xarelꞏlo. S’ajusta igualment
la posició de l’equipament públic de forma que es millori l’accés al mateix, que es realitzarà al igual que les
parcelꞏles industrials a través del carrer Alemanya, evitant els accessos directes des de la carretera BV2249.
En relació a l’alternativa 3, la alternativa 2 suposa una transformació de menor envergadura que es situa
en un àmbit més allunyat dels sectors residencials, de forma que d’acord amb les propostes d’implantació
de les parcelꞏles i l’establiment de les zones verdes perimetrals permetrà una bona integració paisatgística
en el conjunt industrial de la zona, i una menor visibilitat des del principals sectors residencials, inclòs el
nucli de Masquefa. La posició del sector Clot del Xarelꞏlo 2, més enclotada en el terreny, respecte la
posició del sector Can Bonastre 2, en un àrea molt més oberta, fa la visibilitat de l’alternativa 2 sigui menor
facilitant una bona integració paisatgística del sector. En conjunt el nucli industrial que es crearà amb el
desenvolupament de l’alternativa 2 permet establir un pol industrial més compacte amb els sectors
existents del Clot del Xarelꞏlo i el Torrentfondo, mentre l’alternativa 3, tot i que també crearia un pol
industrial conjuntament amb el sector existent de Can Bonastre, es manté com un sector industrial més
aïllat en la trama agrícola.
En relació a l’alternativa 4, la alternativa 2 suposa una transformació de menor envergadura que es situa
en un àmbit més allunyat dels sectors residencials, de forma que d’acord amb les propostes d’implantació
de les parcelꞏles i l’establiment de les zones verdes perimetrals permetrà una bona integració paisatgística
en el conjunt industrial de la zona, i una menor visibilitat des del principals sectors residencials, inclòs el
nucli de Masquefa. La posició del sector Clot del Xarelꞏlo 2, més enclotada en el terreny, respecte la
posició del sector previst en l’alternativa 4, en un àrea molt més oberta de replà culminant, fa la visibilitat
de l’alternativa 2 sigui menor facilitant una bona integració paisatgística del sector
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6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per possibilitar l’ampliació del Centre logístic ALDI i
poder mantenir la funcionalitat del complex.

6.1. PLANEJAMENT VIGENT
6.3.3.
El marc urbanístic que serveix de referència per desenvolupar la modificació puntual és el vigent Pla general
d’ordenació urbana (PGOU) de Masquefa.
Les determinacions sota les que es redacta el present document són les següents:
Pla general d’ordenació urbana de Masquefa (PGOU)
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat definitivament el 5 de
novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del municipi de
Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de
març de 2006 i publicat el 21 de juliol de 2006.
Els terrenys objecte de la modificació puntual estan classificats de sòl no urbanitzable: amb la clau 19b Sòl no
urbanitzable de protecció agrícola i clau 19 a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.

Descripció de la Modificació Puntual

A la documentació gràfica de la MP presenta una proposta d’ordenació que s’inclou com a plànols no
normatius, que s’hauran de concretar en el desenvolupament de la Modificació Puntual. La proposta és la
següent:
Sistema viari
A partir de la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo s’estructura una rotonda que permet l’accés rodat al
nou sector. L’accés des d’aquest punt permet d’una banda minimitzar la vialitat del nou sector, i de l’altre,
millorar l’accés rodat per a les activitats existents en sòl no urbanitzable.
El nou sector incorpora la creació d’una nova rotonda en la BV-2249 amb el carrer Alemanya per tal de millorar
l’accessibilitat tant del nou sector, com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.

Planejament urbanístic en tramitació

El nou sector incorpora la reserva de terrenys per a la traça del futur vial previst en el PTPCC i també per a la
futura ampliació de la carretera BV-2249.

La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

Sistema d’espais lliures

6.2. PLANEJAMENT PROPOSAT
La modificació puntual preveu la delimitació d’una nova peça de sòl urbanitzable delimitat destinada a usos
industrials i logístics, al costat del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo”. Està situat al nord de la carretera BV2249, a l’est del carrer d’Alemanya i al sud del torrent de Ca l’Esteve. Se’n fixen les condicions per al seu
desenvolupament mitjançant la definició de la fitxa de la normativa urbanística del PPU “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
6.3. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
6.3.1.

Objectius de la Modificació Puntual

S’ha establert una àmplia franja d’espais lliures que envolta les noves parcelꞏles d’activitat industrial per tal de
permetre la correcta integració del nou sector i transició cap els espais de sòl no urbanitzable. Aquesta franja
d’espais lliures inclou, en la banda nord, la franja de separació envers el torrent de Ca l’Esteve com a element
de valor natural i espai de connectivitat.
El sistema d’espais lliure igualment envolta la peça d’equipament prevista.
Es mantenen com a espais lliures els peces de sòl situades al sudest de la reserva viària.
Sistema d’equipaments
L’ordenació proposada concentra el sistema d’equipaments en una peça adossada al carrer Alemanya que li
garanteixen unes bones condicions d’accessibilitat, i envoltat de zones verdes i l’àrea de reserva viaria.
Sòl d’ús privat i edificació

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre
costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a ponent
dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:


Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.



Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

6.3.2.

Descripció de la proposta

La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:


Realitzar petits ajustos a la zonificació del Pla parcial del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per
possibilitar l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 2.792 m².



Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície total de
115.000 m².



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera BV2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.



Establir una franja d’espais lliures que envolta les noves parcelꞏles d’activitat industrial per tal de permetre
la correcta integració del nou sector i transició cap els espais de sòl no urbanitzable. Aquesta franja
d’espais lliures inclou permet recuperar els hàbitats naturals afectats per les obres i enllaçar els hàbitats
existents de les pinedes mediterrànies del sector actual Clot del Xarelꞏlo amb els hàbitats de l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve per establir una continuïtat i connectivitat dels hàbitats naturals.

L’ordenació de les parcelꞏles amb aprofitament privat es realitza a partir de la trama viària existent, que és el
carrer d’Alemanya del sector del “Clot del Xarelꞏlo”.
La modificació puntual preveu una única zona industrial i logística.
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE ELS
DIFERENTS ASPECTES AMBIENTALS
7.1. TERRITORI
a) Fase de construcció
Tot i que l’ordenació prevista es recolza en la vialitat existent, l’estat actual dels terrenys amb poblament
natural de camps agrícoles naturalitzats i petites zones forestals, fan que la transformació d’usos i els
moviments de terres necessaris per la urbanització i edificació del sector, suposaran un dels principals efectes
del desenvolupament del sector. Les obres pròpies d’urbanització suposen una transformació moderada per el
baix requeriment de nous vials que es recolzen en la vialitat veïna. Les posteriors obres d’edificació de les
parcelꞏles privades si tenen un major efecte de transformació dels usos donades les característiques de les
parcelꞏles mitjana i gran i la topografia existent.
b) Fase de funcionament
El sector s’integrarà en la zona industrial del sud del municipi conjuntament amb els sectors ja existents del
Clot del Xarelꞏlo i del Torrentfondo del municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, formant un pol compacte de sòl
industrial.
La creació de la nova rotonda d’accés des de la BV-2249, millorarà les condicions d’accessibilitat tant del nou
sector com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
7.2. MEDI ATMOSFÈRIC
a) Fase de construcció
Durant l’execució de les obres és previsible la producció dels següents impactes:
 Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als enderrocs, moviments de terres i el trànsit de
maquinària. Aquest impacte pot produir efectes sobre la població (increment de les dificultats
respiratòries, conjuntivitis i irritacions de les mucoses,...), així com un efecte d’embrutiment del
paisatge veí i lleugeres disminucions dels creixements de la vegetació colindant.
 Augment moderat de les emissions de contaminants (SO2, NO, Pb,...) degut a la utilització de la
maquinària de les obres.
b) Fase de funcionament
Un cop urbanitzat i consolidat el sector s’integrarà en les emissions dels sectors industrials de Masquefa.
Els usos i les activitats previstes hauran de mantenir la compatibilitat amb els objectius del Mapa de Capacitat
Acústica del municipi.
7.3. CICLE DE L’AIGUA
a) Fase de construcció
El desenvolupament del sector suposarà la modificació del torrent innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve
que es situa en l’àrea on s’ubicaran les noves parcelꞏles d’ús industrial. Les aigües de les plataformes es
conduiran aigües avall de les parcelꞏles on s’ubicarà el nou punt d’inici del torrent.
La bassa artificial existent desapareixerà per l’ocupació de les noves parcelꞏles, essent substituïda per la
formació d’una nova bassa temporal en la zona verda de la part inferior del sector.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles afeccions dels sòls que puguin afectar
indirectament les aigües a través de:
 Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).
 Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instalꞏlacions i maquinària.
 Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i instalꞏlacions
(hidrocarburs, olis, etc.).



Contaminació per vessaments de materials transportats.

b) Fase de funcionament
El nou sector es connectarà a les xarxes de drenatge i sanejament existents, amb xarxes separatives.
Caldrà garantir la suficiència dels recursos disponibles per abastir els nous subministraments d’aigua potable i
garantir el correcte tractament de les aigües residuals del nou sector.
7.4. BIODIVERSITAT
a) Fase de construcció
La transformació d’usos derivats del procés urbanitzador suposarà l’eliminació de zones de conreus
abandonats i zones agrícoles de vinya principalment, afectant claps de poblaments forestals de pinedes
existent i el cordó de vegetació existent en la traça del torrent innominat.
L’ordenació preveu el manteniment d’una franja de zona verda al voltant del torrent de Ca l’Esteve com a
principal espai d’interès natural i ecològic de l’entorn, i establir una franja perimetral de zona verda al voltant de
l’activitat industrial com a espai d’integració de la nova activitat i de transició amb els espais de sòl no
urbanitzable i valor natural. S’afecten però els espais centrals de l’àmbit ocupats per zones de pinedes de pi
blanc catalogades com a hàbitats d’interès comunitari. La pèrdua d’aquests espais que suposen uns 6.760 m²
tindrien un efecte acumulatiu amb el ja produït per l’ocupació d’aquests mateixos hàbitats amb el
desenvolupament del sector ja existent de Clot del Xarelꞏlo. Aquesta afecció es veuria compensada per una
restauració d’aquestes hàbitats al llarg de les zones verdes del sector de forma que es recuperin aquests
espais creant una franja continua entre els hàbitats romanents del sector Clot del Xarelꞏlo i els hàbitats
existents al llarg de tot l’entorn del torrent de Ca l’Esteve.
La realització de moviments de terres per a l’explanació de les noves parcelꞏles comportarà també afeccions
per l’ocupació dels talussos que s’han previst quedaran integrats en l’àmbit de la pròpia parcelꞏla privada. La
MP preveurà la restauració natural d’aquests talussos resultants en parcelꞏla privada.
Els talussos generats per la nova vialitat d’accés a les parcelꞏles si que afectarà la vegetació natural de l’espai
qualificat de zona verda al marge del carrer Alemanya, preveient la restauració plena d’aquestes espais,
La bassa artificial existent com a hàbitat d’amfibis desapareixerà per l’ocupació de les noves parcelꞏles, i es
preveu la seva restitució per una zona nova bassa de característiques similars a executar en la zona verda de
la part inferior del sector. Puntualment doncs s’afectarà la vegetació de les zones verdes per a la creació de la
nova bassa, que seria restituïda.
L’actuació afectarà els terrenys de campeig de l’àliga cuabarrada. L’àmbit d’aquesta actuació es situa en la
perifèria llunyana de les parelles nidificants de Piera i Gelida, adjacent al sector industrial ja existent del Clot
del Xarelꞏlo i sobre terrenys en part degradats per actuacions anteriors. L’entorn de l’actuació es troba envoltat
d’un ampli mosaic agroforestal que ha de garantir el manteniment dels territoris d’alimentació i campeig de
l’àliga cuabarrada de forma que l’actuació pugui tenir un repercussió menor sobre l’àrea vital d’aquesta
espècie ni de cap espècie animal en règim de protecció especial. El Pla preveu la incorporació d’un Pla de
Restauració de les zones verdes que inclogui la recuperació del mosaic agroforestal i els seus hàbitats, amb
presència d’un punt d’aigua, zones de conreu de vinya, zones de pastures i brolles com a espais oberts i
zones amb recuperació de les comunitats de pinedes, per tal d’afavorir la prèsencia d’espècies de fauna que
serveixen per l’alimentació de l’àliga cuabarrada i garantir la continuïtat de l’espècie.
El desenvolupament del sector també hauria de permetre restaurar la vegetació natural dels espais de les
zones verdes que actualment en algunes àrees es troben degradats per actuacions anteriors de moviments de
terres.
b) Fase de funcionament
L’ordenació del sector permet realitzar de forma endreçada la transició entre el nou pol d’activitat industrial que
formarà una peça agrupada al voltant de la BV-2249 i el carrer Alemanya, i els espais agrícoles i naturals que
l’envolten establint unes franges d’espais lliures perimetrals com a espais de transició i matriu connexió entre
els espais.
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L’àmbit al sud-est de la reserva viària és mantindrà com a zona verda amb els poblaments naturals de
vegetació agrícola i de marges, com a espai de connectivitat d’acord a les previsions del PTMB.
7.5. PAISATGE

a) Fase de construcció

a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del paisatge per:
 Transformació d’usos.
 Ocupació dels terrenys.
 Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge.
 Abocaments accidentals.
 Presència de maquinària d’obres i infraestructures auxiliars.
b) Fase de funcionament
L’ordenació prevista cerca minimitzar l’impacte visual i paisatgístic d’aquesta transformació, establint els
criteris d’adaptació topogràfica i protegint com a zones verdes i les àrees d’elevat pendent i valor natural al
voltant del torrent de Ca l’Esteve.
L’ordenació preveu l’establiment d’una franja perimetral de zona verda al voltant de totes les parcelꞏles
industrials per facilitar la integració paisatgística i la transició cap a els espais agrícoles i naturals.
7.6. PATRIMONI CULTURAL
No es preveuen afeccions sobre el patrimoni.
Donada la presència dels jaciments arqueològics i paleontològic propers sense uns límits definits es farà un
seguiment de les actuacions per tal de documentar la presència de possibles elements patrimonials.
7.7. CANVI CLIMÀTIC
a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un increment puntual de les emissions, per la presència de
maquinària pròpia de l’activitat urbanitzadora i constructiva.
b) Fase de funcionament
Les noves activitats previstes s’integraran en les emissions d’aquests sectors industrials.
L’increment dels aprofitaments urbanístics previstos en la Mp pot suposar un increment potencial dels
consums energètics i les emissions de gasos.
Increment de consums energètics
M² sostre
Sòl
industrial
(m² sostre)
Equipaments
Total

51.750

7.8. RESIDUS

Dotació consum
(usos logístics)
50 W/m²

Consum potencial (kW)
2.588
100
2.688

La Modificació pot suposar un increment dels consums potencials d’energia al voltant dels 2.688 kW. Aquest
increment potencial s’ha de veure notablement reduït per la potenciació de les energies alternatives i
renovables.
La Mp pot suposar un increment de les emissions de 1.715 t CO2/any derivades del desenvolupament del
sector.

La fase de construcció suposarà la generació d’una volumetria de residus derivats de l’activitat constructiva i
urbanitzadora. Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus, per tal de minimitzar
l’impacte de la generació d’aquests.
Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació important de residus de
tipologia diversa:
 Residus del parc de maquinària i els seus envasos; olis, combustibles, recanvis, filtres, pneumàtics,
bateries, ... i els seus envasos.
 Residus de les instalꞏlacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, residus orgànics, ...
 Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ...
 Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ...
b) Fase de funcionament


La generació de residus en fase de funcionament serà la pròpia de l’activitat industrial i logística que
s’hi desenvolupi.
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8. MESURES PER A LA PREVENCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
8.1. TERRITORI
La modificació puntual preveu l’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les parcelꞏles
d’aprofitament privat i la zona d’equipaments, per tal de facilitar la integració territorial de les noves activitats i
la transició cap a els espais agrícoles i naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del nou
sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.

-

8.3. CICLE DE L’AIGUA
a) Fase de projectes

El nou sector assumirà el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV-2249 i les
obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del transport públic.

-

El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per accedir a les noves parcelꞏles i equipaments públics, sense
necessitat de crear nous vials. També es millora l’accés a les activitats autoritzades existents en sòl no
urbanitzable situades en l’entorn.

-

El nou sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
8.2. MEDI ATMOSFÈRIC
La MP preveu l’adopció de les següents mesures:
a) Fase de projectes
-

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables, així com l’eficiència
energètica de les instalꞏlacions com a base per la minimització de les emissions atmosfèriques.
La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el compliment dels
valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, especialment pel que
respecte les zones E3.

b) Fase d’execució de les obres
Per a l’execució de les obres caldrà definir les mesures per reduir-ne l’impacte en la qualitat de l’aire d’acord a
les següents propostes:
- Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat.
- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de
l’obra a 20 km/h.
- Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la
formació de possibles núvols de pols.
- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o
bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
- Instalꞏlar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.
- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i els
vehicles de transport.
- Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent
respecte del vent dominant.
- Instalꞏlar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de
contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.
- Emmagatzemar els materials fins en sitges.
- Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics instalꞏlats.
- Instalꞏlar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o
similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb
camions o maquinària en apilaments, tolves i similars.

Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara
tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de
transferència.
El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre l’obra
i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.

-

Es modificarà el punt d’inici del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve que es situarà
aigües avall de les plataformes de les noves parcelꞏles. Les aigües pluvials seran reconduïdes
cap a aquest nou punt de capçalera del torrent.
Xarxes separatives de pluvials i residuals,
Determinació per el Pla Parcial que haurà de contenir una estimació de les demandes de nous
consums d’aigua i de generació d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i industrials), i
incorporar certificats de les administracions responsables o empreses concessionàries que
garanteixin les capacitats per al subministrament de les noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.
Determinació per el Pla Parcial que haurà d’incloure en cas les reserves econòmiques i d’espai
que tindrà la doble qualificació com a sistema general de serveis tècnics i sistema general
d’espais lliures, per a la millora i implantació de noves infraestructures que garanteixin el
cobriment de les noves demandes generades per als consums d’aigua i generació d’aigües
residuals.
Determinació per el Pla Parcial que haurà de definir els sistemes de tractament de les aigües
pluvials i residuals i el seus abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.
Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.
Determinació per el Pla Parcial que haurà de contenir en la seva normativa que en els espais
lliures d’edificació de les zones d’aprofitament privat industrial, caldrà minimitzar la
impermeabilització del sòl, limitant en la mesura possible de l’activitat, la pavimentació dels
terrens o en el seu defecte afavorint la utilització de paviments permeables que afavoreixin la
infiltració.

b) Fase d’execució de les obres
-

-

Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees d’instalꞏlacions
auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees impermeabilitzades hauran de comptar amb
sistemes de recollida i tractament d’aigües dels equipaments d’obra. En aquest cas, es podran
aprofitar les superfícies existents ja impermeabilitzades.
Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment habilitades o
tallers autoritzats.
L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà a terme en àrees
impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de trencament dels envasos.

8.4. BIODIVERSITAT
a) Fase de projectes
-

L’ordenació estableix una franja perimetral d’espais lliures al voltant del torrent de Ca l’Esteve
com a principal espai de valor natural i connectiu de l’entorn.
L’ordenació preveu la qualificació d’espais lliures dels terrenys situats al sudest de la reserva
viària com a espai de connectivitat d’acord al previst en el PTMB.
Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització hauran adaptar-se al terreny
minimitzant les necessitats de moviments de terres i l’ocupació dels talussos vers les zones
d’espais lliure i/o sòl no urbanitzable, que en tot cas, hauran de ser restaurats amb les seves
comunitats naturals a l’acabament de les obres.
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-

-

-

Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització i edificació hauran de preveure
la restauració plena dels talussos resultants en parcelꞏla privada amb vegetació natural pròpia
de les comunitats de pinedes mediterrànies.
Determinació per el Pla Parcial que haurà de preveure la recuperació en les zones verdes d’un
mosaic agroforestal, amb zones de pinedes i espais oberts, així com el punt d’aigua al voltant
del torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin
afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.
Determinació per el Pla Parcial haurà de definir un Pla de Restauració de les zones verdes
d’acord amb el Plànol 6 del present document. Planta de mesures correctores i compensatòries,
que incorpori com a mínim els següents aspectes:
a. Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector d’espais propis de la
comunitats naturals de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb
espècies autòctones pròpies d’aquestes comunitats. Caldrà establir una franja
continua al llarg de les zones verdes que permeti unir les zones de pinedes
existents en l’àmbit del sector Clot del Xarelꞏlo existent amb l’entorn de
pinedes del torrent de Cal Esteve, reforestant aquests espais amb espècies
arbòries i arbustives autòctones pròpies d’aquestes comunitats.
b. Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat i
restauració de les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que
puguin resultar afectades per la creació de la bassa i el desenvolupament del
sector. Caldrà definir en aquest punt la formació d’una bassa de caràcter
temporal associada a la pròpia llera del torrent que compensi la pèrdua de la
bassa existent en el sector que s’ocuparà amb la parcelꞏla privada. La
vegetació de ribera de la part baixa del torrent innominat no es preveu que
resulti afectada, però en qualsevol cas caldrà preveure actuacions de millora i
restauració d’aquestes comunitats de ribera en cas de resultar afectades per
les pròpies actuacions d’urbanització i creació de la bassa temporal.
c. Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per
actuacions anteriors de moviments de terres realitzades amb el
desenvolupament del sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo. Caldrà
definir la restauració de les comunitats naturals pradenques en aquells espais
de la part baixa del sector que actualment es troben degradats per actuacions
anteriors de moviments de terres.
d. Restauració dels talussos resultants del nou accés al sector. La formació del
nou accés permetrà la restauració dels nous talussos generats, així com part
dels talussos existents de l’accés actual a les activitats en sòl no urbanitzable,
El Pla de restauració haurà de definir la restauració d’aquests espais amb
espècies autòctones.
e. Preservació de part dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones
verdes i possibilitat de crear-ne nous conreus de vinya en els sectors de zona
verda al voltant de la reserva viària.
f. Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin
resultar temporalment afectades per el desenvolupament de les obres del
sector. El desenvolupament del sector s’ha previst amb la integració dels
talussos de les parcelꞏles en el propi àmbit de les mateixes per tal de no
afectar les comunitats naturals de les zones verdes ni sectors adjacents. En
qualsevol cas el Pla de Restauració haurà de preveure la complerta
restauració de les comunitats naturals d’aquells espais de zones verdes o
sectors adjacents que poguessin resultar temporalment afectats per el
desenvolupament del sector.
Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras i el Llistat de
tàxons que es recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) Fase d’execució de les obres
-

Acotar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del
límit d’obra, incloent els accessos necessaris per a l’execució de les obres.

-

Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopis) àrees ja
urbanitzades del propi àmbit.
Vetllar per la correcta execució de les obres a nivell de prevenció de vessaments, generació de
pols, sorolls, recollida i tractament de residus.
Decapatges i abassegaments de terra vegetal en l’àmbit de les obres, per a la posterior
reutilització en condicionament i restauració de zones verdes i àrees de parcelꞏles no ocupades
per l’edificació.
Caldrà notificar l’inici de les obres al Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Natural per tal de coordinar un seguiment i assessorament de les obres per
part dels seus tècnics.

8.5. PAISATGE
La modificació puntal preveu l’adopció de les següents mesures:
-

Creació d’un nou sector industrial adjacent al ja existent per crear un pol compacte d’activitat
econòmica.
L’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les parcelꞏles d’aprofitament
privat i la zona d’equipaments per tal de facilitar la integració paisatgística de les noves activitats
i la transició cap els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
Determinació per el Pla Parcial que haurà d’incorporar un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística que haurà d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de
l’edificació en el terreny en base als següents criteris:
a. Alçada
b. Adaptació topogràfica.
i. Caldrà respectar la configuració actual del terreny mitjançant
l’adaptació de les edificacions a aquest i en base a la proposta
d’ordenació (no normativa de la present MP).
ii. Talussos (àmbit). L’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes es circumscriurà al propi àmbit de les parcelꞏles
privades evitant les afeccions sobre les comunitats naturals de les
àrees qualificades com a espais lliures.
iii. Talussos (definició). Es fixa una alçada màxima continua del talussos
de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m d’amplada entre els
diferents trams. Es fixa aquest criteri normativament. Els talussos
generats seran estables de forma natural tendint preferentment a
pendents de 3H:2V o inferiors
iv. Talussos (restauració). Els talussos de parcelꞏla privada es
restauraran amb tractaments de vegetació natural pròpia de les
pinedes mediterrànies.
c. Ocupació màxima de la parcelꞏla
d. Separació mínimes.
e. Materials.
i. Per al tractament dels talussos i els espais privats no edificats en cas
de creació de murs s’empraran preferentment materials naturals, i en
tot cas caldrà donar a aquests murs tractaments d’integració
paisatgística.
ii. Per al tractament de façanes de les noves edificacions donada la
tipologia industrial de les mateixes, es recomana preveure
tractaments de naturalització en façanes cegues per trencar la
continuïtat d’aquests elements antròpics.
f. Coloracions. Es recomana la utilització de coloracions de tonalitats terroses de
la gama dels beiges, els ocres i els verds oliva per a afavorir la integració
cromàtica en l’entorn.
g. Textures. Es recomana evitar les textures llises de gran continuïtat, introduint
en cas contrari elements o tractaments parcials de naturalització de les
mateixes.
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8.6. PATRIMONI CULTURAL
La MP preveu que per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques
actualment no conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica
prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que comportin actuacions al subsol.
Aquestes s’hauran de realitzar sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
8.7. CANVI CLIMÀTIC
La modificació puntual preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús d’energies no renovables.
La modificació puntual preveu la incorporació de les propostes resultats de l’EAMG que a nivell del Pla Parcial
s’haurà d’ajustar per:
-

-

Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones verdes encara que sigui amb
una ràtio inferior a l’establerta pel Decret 344/2006 d’estudis d’avaluació de la mobilitat
generada.
Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si més no a efectes del càlcul de
la capacitat de l’oferta.
Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a les xarxes de transport
públic i modes actius (vianants i bicicletes). També cal avaluar la incidència del trànsit rodat
generat més enllà dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la BV-2241, travessera urbà de Sant
Llorenç d’Hortons....).
Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en zona verda. Tant en les
zones verdes com en l’ús industrial, aquesta dotació serà ampliable segons la demanda i a
càrrec del promotor.

En base als resultats del EAMG adaptat i els informes sectorials caldrà preveure les següents mesures:
-

-

Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a l'entrada del polígon
industrial del Clot del Xarelꞏlo. Caldrà assumir el cost de la instalꞏlació d’una altra marquesina a
l’altra banda de la BV-2249 i les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per
als usuaris del transport públic.
Ubicació en el sector d'aparcaments per a bicicleta, tant dels usos industrials com de zones
verdes.
Ubicació de places d'aparcament a l'interior del sector, de les quals una part (mínim 1 per
parcelꞏla) haurà de tenir accés a recàrrega elèctrica.

8.8. RESIDUS
La modificació puntual preveu l’adopció de les següents mesures:
Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan encaminades, per ordre
d’importància, en la minimització, valorització i tractament dels residus.
- Compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus. En aquest sentit, s’ha de disposar dels dipòsits adequats per la retirada
dels residus generats per l’obra i, particularment, els destinats a emmagatzemar olis,
combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una
estanquitat del 100%.
- Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, “Resta prohibit, amb caràcter
general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte
que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.

-

En compliment 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 als projectes executius 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 i en particular la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril.

Determinació per el Pla Parcial que haurà d’incorporar un Pla de Gestió de Terres on s’estimi el balanç global
dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels materials excedents, etc.
La Mp preveu que les activitats industrials hauran de gestionar els residus d’acord amb la legislació vigent,
amb la declaració de residus industrials de cadascuna de les activitats.
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9. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ESTUDI DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS
A continuació es mostra la verificació dels objectius ambientals aplicables:
Objectius ambientals aplicables
Model d’ordenació i ocupació del sòl

Implantació / Adaptació
El model d’ordenació preveu una transició gradual entre el sòl industrial i el sòl no urbanitzable a través d’una franja perimetral d’espais lliures.

Es millora l’accessibilitat del nou sector i el sector ja existent del Clot del Xarelꞏlo amb una nova rotonda en la BV-2249
Racionalitzar el consum i l’ús del sòl d’acord amb els
models urbanístics eficients i atenent als Es minimitzen les superfícies de vial amb l’accés a través de la vialitat existent del sector veí, i es recullen en l’ordenació les reserves de vialitat previstes en el planejament
condicionants ambientals existents.
superior.
Ambient atmosfèric
Protegir a les persones dels focus contaminants

Es conformarà una gran peça industrial aïllada del nucli urbà del municipi amb la previsió de mesures d’eficiència de les noves instalꞏlacions i edificacions d’acord amb la
normativa vigent.

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
contaminants.
Cicle de l’Aigua
Previsió de les reserves d’espai i dotacions econòmiques pel desenvolupament d’infrastructures d’abastament i sanejament d’aigües.
Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de
l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc Xarxes separatives.
d’un model territorial globalment eficient.
Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Biodiversitat
Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un La modificació puntual preveu l’establiment d’una xarxa perimetral d’espais lliures al voltant de les activitats industrials i en especial al voltant del torrent de Ca l’Esteve.
ús sostenible.
La modificació puntual preveu la recuperació en les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes i espais oberts, així com el punt d’aigua la voltant del
torrent per afavorir la presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.
La modificació puntual preveu la redacció d’un Pla de Restauració que inclourà:
- Recuperació de comunitats de pinedes mediterrànies
- Creació bassa temporal amfibis
- Restauració d’espais degradats actuacions anteriors, recuperació de comunitats pradenques.
- Restauració talussos nou accés
- Preservació de part dels conreus de vinya existents i possibilitat de crear-ne nous.
- Restauració de comunitats de ribera i altres espais en la mesura que puguin resultar afectats pel desenvolupament del sector.
Restauració de talussos en parcelꞏla privada, i restauració de talussos en zones verdes.
Paisatge
L’ordenació ha de permetre consolidar una trama industrial compacta i coherent amb els sectors veïns.
Garantir la integració paisatgística de la urbanització i
l’edificació.
Establiment d’una franja perimetral d’espais lliures per facilitar la transició dels espais industrials amb els espais agrícoles i naturals
Es fixen els criteris d’integració paisatgística d’espais privats lliures d’edificació i de les pròpies edificacions a recollir i desenvolupar en el PP.
Patrimoni cultural
Preservar el Patrimoni preexistent

No s’afecten elements del Patrimoni Cultural. S’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i
actuacions que comportin actuacions al subsol.

Canvi climàtic
Reduir el canvi climàtic
La MP preveu afavorir la implantació de tecnologies sostenibles i mesures de millora de la mobilitat.
Residus
Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat
constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes Aplicació de la normativa vigent en els projectes derivats.
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
La present modificació puntual és plenament compatible amb el compliment dels objectius ambientals
aplicables.
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10.

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ

Mesura prevista
Territori
Establiment de franja de zona verda perimetral

Metodologia de Seguiment

Lloc d’inspecció

Revisió projecte d’urbanització.
Inspecció final de les obres.

Gabinet

Periodicitat de la inspecció

Responsable del Seguiment

Fase de redacció i tramitació.

Redactors
del
Administracions

projecte

/

Medi Atmosfèric
Obligatorietat d’estar al corrent ITV.
Realització de Recs periòdics.

Lliurament fotocòpia ITV vigent.
Parc de maquinària.
Inspecció ocular. Presència de pols en Àmbit de les obres.
suspensió i/o equips de reg.

Inici de l’obra i amb la incorporació de nova Persona o persones designades per
maquinària.
l’equip tècnic mediambiental.
Periòdicament durant les obres.
Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Cicle de l’aigua
Neteja i manteniment de maquinària.
Emmagatzematge de substàncies perilloses.
Biodiversitat i connectivitat
Pla de Restauració de zones verdes
No afecció als HIC de l’entorn del torrent de Ca
l’Esteve
Seguiment i assessorament de les obres per
part dels Tècnics del Servei de Fauna i Flora
de la Subdirecció General de Biodiversitat i
Medi Natural, per tal de minimitzar les
afeccions sobre l’àrea vital de l’àliga
cuabarrada i la protecció de l’hàbitat d’aquesta
espècie
Vetllar per la correcta execució de les obres a
nivell de prevenció de vessaments, generació
de pols, sorolls, recollida i tractament de
residus.
Restauració de talussos i zones no ocupades
de parcelꞏles privades

Habilitació d’àrees definides.
Parc de maquinària.
Inspecció dels sistemes de retenció i
zones d’acopis de materials.
Àrees d’acopis de materials.
Incorporació en el Pla Parcial i Projecte Gabinet per a la correcte definició en fases
d’urbanització
de projectes i Àmbit de les obres en
l’execució de les mateixes,
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres.
Àmbit de les obres.
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres d’acord
amb el Planejament i projectes derivats Àmbit de les obres.
incorporant les mesures de restauració
previstes per la recuperació dels hàbitats
de flora i fauna
Inspecció
ocular
de
l’estat
desenvolupament de les obres.

Periòdicament durant les obres.
Periòdicament durant les obres.
Fase de redacció i tramitació
planejament i projectes derivats.
Periòdicament durant les obres.

Incorporació de les restauracions de
talussos en els projectes d’urbanització /
edificació.
Gabinet / Àmbit de les obres.
Inspecció
ocular
de
l’estat
i
desenvolupament de les obres.

del Redactors del projecte / Directors
d’Obra / Administracions

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
Tècnics del Servei de Fauna i Flora de
la
Subdirecció
General
de
Biodiversitat i Medi Natural

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament durant les obres.

i
Àmbit de les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Paisatge
Seguiment visual del desenvolupament Àmbit de les obres.
Garantir la integració paisatgística de l’activitat. de les obres d’urbanització i edificació.
Cultura
Realització d’una intervenció arqueològica i Seguiment visual de les actuacions que Àmbit de les obres.
paleontològica prèvia a totes aquelles zones on comportin actuacions del subsol.
es tinguin previstes obres i actuacions que
comportin actuacions al subsol.

Residus
Incorporació de projectes d’enderrocs i Plans Seguiment del compliment de la MP i
de Gestió de Residus de la Construcció.
verificació de les volumetries generades. Àmbit de les obres.

Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.

Periòdicament en les fases de moviments de Tècnic
arqueòleg,
amb
la
terres
corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni
Cultural, segons estableix el Decret
78/2002 del 5 de març, del reglament
de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic
Periòdicament durant les obres.

Persona o persones designades per
l’equip tècnic mediambiental.
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11.

SÍNTESI

El present estudi ambiental estratègic de la Modificació Puntual del P.G.O. de Masquefa en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 té per objecte, principalment, determinar els possibles efectes derivats del seu desenvolupament i
incorporar la variable ambiental en la planificació del sector.
Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa i ocupen
una superfície total de 117.792 m². L’àmbit de la MP llinda: al sud amb la carretera BV-2249; a l’oest, amb el
carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en part amb sòls no urbanitzables i en part
amb sòl industrial de Sant Llorenç d’Hortons.
La major part dels terrenys es troben ocupats per espais agrícoles de vinya, part dels quals es troben erms per
l’abandonament de l’activitat agrícola. En zones de talussos amb fort pendents i marges dels conreus es
desenvolupen claps de pinedes de pi blanc qualificats com hàbitats d’interès comunitari o es regeneren
ginestars mediterranis. Al límit nord de l’àmbit discorre el torrent de Ca l’Esteve amb un relleu pronunciat als
marges dels quals es desenvolupen comunitats de pinedes de pi blanc amb barreja d’alzines. El sector inclou
la presència d’un torrent lateral innominat afluent del torrent de Ca l’Esteve.
La modificació puntual preveu la delimitació d’una nova peça de sòl urbanitzable delimitat destinada a usos
industrials i logístics, al costat del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo”, per tal de crear un gran conjunt
compacte d’activitats industrials que també inclourà les existents del polígon del Torrentfondo en el municipi
veí de Sant Llorenç d’Hortons.
Els criteris plantejats en l’ordenació del nou àmbit són:


Aprofitar la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo per minimitzar la nova xarxa viària del sector.



Recollir en l’ordenació la reserva de terrenys per a la formació d’una futura carretera prevista en el
PTPCC.



Establir una franja perimetral de zones verdes al voltant de les noves parcelꞏles de sòl industrial per
permetre la correcta integració del nou sector i facilitar la transició cap a els espais agrícoles i els
espais naturals al voltant del torrent de Ca l’Esteve.

Els principals impactes previstos són la transformació de l’espai agrícola per la urbanització del sector i la
realització de moviments de terres per a l’adaptació de les plataformes d’implantació de les noves parcelꞏles.
El desenvolupament del sector suposarà la canalització del torrent lateral afluent del torrent de Ca l’Esteve.
La modificació puntual preveu com a principals mesures:


L’establiment d’una franja continua d’espais lliures al voltant de les activitats industrials que inclou tot
el marge del torrent de Ca l’Esteve.



La recuperació en les zones verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones de pinedes, zones de vinya i
espais oberts, així com el punt d’aigua al voltant del torrent per afavorir la presència d’espècies de
fauna com rèptil, conills i perdius que puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de
campeig de l’àliga cuabarrada.



Establiment d’un Pla de Restauració de zones verdes que inclogui:
-

-

Recuperació de comunitats de pinedes mediterrànies per compensar l’afecció sobre els espais
catalogats d’hàbitats comunitaris
Creació bassa temporal amfibis
Restauració d’espais degradats actuacions anteriors
Restauració talussos nou accés
Preservació de part dels conreus de vinya existents i possibilitat de crear-ne nous.
Restauració de comunitats de ribera i altres espais en la mesura que puguin resultar afectats
pel desenvolupament del sector.



Restauració plena de talussos de les parcelꞏles privades.



L’establiment de criteris d’adaptació topogràfica de les parcelꞏles per la minimització i compensació
dels moviments de terres i l’establiment de mesures per minimitzar la impermeabilització del sòl.



Establiment i afavoriment de mesures d’eficiència energètica i aprofitament i consum de recursos de
les noves instalꞏlacions.



Incorporació de mesures per a la millora de la mobilitat, tant de transport públic, com en modes de
transport sostenibles.

El model previst doncs és plenament compatible amb la preservació dels valors ambientals.

Masquefa, juny de 2020
L’Enginyer de Camins

L’Enginyer de Forests

Jordi San Millan Filbà

Xavi Sotomayor Serrano
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MASQUEFA
MEMÒRIA

1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
Aquesta memòria es redacta d’acord amb l’article 24 de la Llei 21/21013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera BV2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per dur a terme l’ampliació del Centre logístic ALDI i
poder mantenir la funcionalitat del complex.
Totes aquestes determinacions són les relatives a la delimitació de l’àmbit, l’ordenació urbanística, els serveis
urbanístics i les obres d’urbanització i l’execució de la Mp.

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla:
Taula 1. Dades bàsiques del pla.

Tipus de pla
Òrgan promotor
Municipi
Plans territorials i urbanístics aprovats i de rang
superior que inclouen l’àmbit del pla
Superfície de l’àmbit del pla
Equip redactor dels documents d’avaluació
ambiental

Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “el Clot
del Xarelꞏlo 2”
-

-

1.1.

Ajuntament de Masquefa
Masquefa
Pla Territorial de les Comarques Centrals( PTCC).
118.422 m².
Jordi San Millan i Filbà. Enginyer de Camins,
Canals i Ports.
Xavi Sotomayor Serrano. Enginyer de Forests.

Objectius del Pla

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre costat,
aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a ponent dels
terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:


Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos.



Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.

1.2.

Principals determinacions del pla.

Per a dur a terme els objectius anteriorment exposat, és necessari:


Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície total
de 115.000 m².



Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar l’accés al
nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una superfície a
modificar en el sòl urbà de 3.422 m².
1
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ.

3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT D’ABAST

2.1.

En data de setembre de 2018, el promotor del pla va presentar a l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument de
planejament junt amb el Document Inicial Estratègic, a fi de solꞏlicitar l’emissió del document dd’abast.

Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambiental

La Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2” és objecte d’avaluació ambiental ordinària, de
conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i l’apartat 6.a) cinquè de la disposició
addicionat vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

2.2.

Històric del procés d’avaluació ambiental

La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit i dels documents
elaborats en cada fase del procés.

De 09/2018 a 01/2019

Dates

Taula 2. Històric del procés d’avaluació ambiental.
Fases de la
tramitació del pla

Fases de l’avaluació ambiental

Documents generats

Òrgan
responsable

Data
d’emissió

Aprovació de l’avanç
del Pla

Definició de l’abast I: Diagnosi
ambiental del territori, identificació
dels objectius ambientals, definició
d’alternatives i justificació de
l’alternativa escollida

Avanç del pla, incloent
Document Inicial
Estratègic

Promotor

09/2018

Informació pública

Definició de l’abast II: Fixació de
l’abast de l’avaluació ambiental

Document d’Abast

Òrgan
Ambiental

18/01/2019

Aprovació inicial del
Pla

Avaluació ambiental del pla i detall
dels impactes i mesures correctores

Aprovació inicial del
pla incloent l’EAE

Ajuntament de
Masquefa

02/2019

Informació pública

Consultes sobre el pla i l’EAE. Presa
en consideració del resultat

Informe relatiu a
l’aprovació inicial

Òrgan ambiental

01/08/2019

Projecte de pla que cal
sotmetre a aprovació
provisional. Inclou la
proposta de document
resum

Promotor

10/2019

Document Resum

Promotor

10/2019

Resolució de l’òrgan ambiental donant
la seva conformitat a la proposta de
memòria ambiental

Resolució de l’òrgan
ambiental de
conformitat amb la
memòria ambiental

Òrgan ambiental

10/06/2020

Presa en consideració de la memòria i
l’EAE en el pla

Aprovació provisional
del pla

Ajuntament de
Masquefa

Pendent

El Document Inicial Estratègic (DIE) contenia els apartats següents:
-

Així, el contingut del DIE s’ajusta a les determinacions de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
Prenent com a base l’avanç del pla i el DIE, l’òrgan ambiental va emetre, amb data de 18 de gener de 2019, el
document d’abast, que determina l’abast de l’estudi ambiental estratègic i estableix els principis de sostenibilitat,
els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la modificació i l’avaluació del
Pla.
A continuació es resumeixen les determinacions principals del document d’abast.

pendent

De 02/2019 a 10/2019

De
01/2019
a
02/2095

-

Preparació
documentació per a
l’aprovació
provisional

Aprovació
provisional

Incorporació dels aspectes
considerats en la informació pública i
els informes sectorials

Introducció.
Descripció dels aspectes ambientals rellevants de l’àmbit d’estudi.
Objectius i mesures previstes en altres plans i programes d’aplicació.
Objectius i criteris ambientals adoptats per la redacció de la modificació puntual.
Descripció i justificació de la solució adoptada
Identificació i avaluació els probables efectes significatius sobre els diferents aspectes ambientals.
Mesures per a la prevenció i millora del Medi Ambient.
Avaluació global de l’estudi, de justificació el compliment dels objectius ambientals.
Descripció de les mesures de seguiment i supervisió.
Síntesi.

-

-

Caldrà incorporar els continguts dels apartats de Relació amb altres plans i programes i d’identificació dels
elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla recollits en el Document d’Abast.
Caldrà recollir els objectius i criteris ambientals proposats en l’apartat d’Objectius, criteris i indicadors
ambientals, així com incorporar i calcular els indicadors ambientals proposats, els quals s’hauran de tenir en
compte en l’avaluació del grau de compliment dels objectius ambientals.
Pel que fa a la conveniència de desenvolupar la proposta seleccionada, atenent als aspectes ambientalment
rellevats descrits i l’objectiu de garantir el compliment dels objectius i criteris ambientals adoptats, fa les
següents consideracions:
o Concretar si l’àmbit d’actuació abasta terrenys inclosos en el municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
o Posar de manifest que l’àmbit de la mp convergeix parcialment amb un connector ecològic identificat
en el PTMB.
o Considerar els següents aspectes en relació a l’ampliació dels usos industrials existents:
 El caràcter aïllat i el difícil encaix de les preexistències
 Les afeccions sobre el torrent innominat i els hàbitats comunitaris tenint en compte l’efecte
acumulatiu amb les afeccions derivades de la implantació del polígon industrial Clot del
Xarelꞏlo.
 Tenir en compte les afeccions a l’àrea de campeig vital de dues parelles de cuabarrades, i les
afeccions a la fauna existent en la bassa artificial de l’àmbit.
 L’adaptació topogràfica.
 Els riscs geològics i d’inundabilitat.
 Analitzar la idoneïtat de les diferents alternatives.
 Incloure les mesures compensatòries d’acord als impactes previst i als impactes generats
sobre l’àmbit de la mp pel desenvolupament de l’actual sector industrial Clot del Xarelꞏlo.
El Document d’abast determina la modalitat d’informació i consulta, i identifica les administracions públiques
afectades i el públic interessat.
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4. VALORACIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRETÀGIC I LA SEVA QUALITAT
4.1.

Valoració de l’estructura formal.

L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) s’estructura de la manera següent:
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents
1.2. Àmbit de la Modificació Puntual
1.3. Objecte i abast de l’estudi ambiental estratègic
1.4. Incorporació dels aspectes considerats en l’informe de la OTAAA
1.5. Incorporació dels aspecte considerats en la Declaració Ambiental Estratègica (DAE)
2. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE L’ÀMBIT DE L’ESTUDI
2.1. Medi Físic
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Clima
Atmosfera
Geologia
Hidrologia

2.2. Medi Biològic
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Vegetació
Fauna
Espais naturals

2.3. Medi Socio-econòmic
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Població
Patrimoni històric – artístic i arqueològic
Paisatge

2.4. Riscos ambientals
3. OBJECTIUS I MESURES PREVISTES EN ALTRES PLANS I PROGRAMES D’APLICACIÓ

5.1. Alternatives considerades
5.2. Avaluació ambiental d’alternatives
5.3. Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada
6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
6.1. Planejament vigent
6.2. Planejament proposat
6.3. Descripció de la Modificació Puntual
6.3.1. Objectius de la Modificació Puntual
6.3.2. Descripció de la proposta
6.3.3. Descripció de la Modificació Puntual
7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE ELS DIFERENTS
ASPECTES AMBIENTALS
7.1. Territori
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
7.2. Medi atmosfèric
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
7.3. Cicle de l’aigua
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
7.4. Biodiversitat
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
7.5. Paisatge
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
7.6. Patrimoni cultural
7.7. Canvi climàtic
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament

3.1. Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals (PTCC)
4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER LA REDACCIÓ DE LA MP
4.1. Objectius i criteris adoptats
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Ocupació i ordenació del sòl
Medi atmosfèric
Cicle de l’aigua
Biodiversitat
Paisatge
Patrimoni cultural
Canvi climàtic
Residus

4.2. Jerarquització dels objectius ambientals adoptats i indicadors ambientals
5. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

7.8. Residus
a) Fase de construcció
b) Fase de funcionament
8. MESURES PER A LA PREVENCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
8.1. Territori
8.2. Medi atmosfèric
8.3. Cicle de l’aigua
8.4. Biodiversitat
8.5. Paisatge
8.6. Patrimoni cultural
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8.7. Canvi climàtic

Posar de manifest que l’àmbit de la mp convergeix parcialment
amb un connector ecològic identificat en el PTMB.

8.8. Residus
9. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ESTUDI DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS
10. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ
11. SÍNTESI

Considerar les afeccions sobre el torrent innominat i els
hàbitats comunitaris tenint en compte l’efecte acumulatiu amb
les afeccions derivades de la implantació del polígon industrial
Clot del Xarelꞏlo.
Tenir en compte les afeccions a l’àrea de campeig vital de dues
parelles de cuabarrades, i les afeccions a la fauna existent en
la bassa artificial de l’àmbit.

La Mp ha incorporat un informe del Centre de Recuperació
d’Anfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), on s’analitzen les
repercussions sobre la fauna i la compatibilitat de l’actuació.
La MP ha incorporat la determinació per el Pla Parcial que
haurà de preveure la recuperació en les zones verdes d’un
mosaic agroforestal, amb zones de pinedes i espais oberts, així
com el punt d’aigua al voltant del torrent per afavorir la
presència d’espècies de fauna com rèptil, conills i perdius que
puguin afavorir el manteniment dels hàbitats en l’àrea de
campeig de l’àliga cuabarrada.

L’adaptació topogràfica.

La Mp ha incorporat un EIIP que preveu l’adaptació topogràfica
de les parcelꞏles, establint una ordenació indicativa on es fixen
les cotes d’implantació de les parcelꞏles per tal de garantir un
bona adaptació topogràfica i un equilibri dels balanços de
terres, que hauran de quedar fixats normativament a nivell del
planejament derivat.

PLÀNOLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localització
Pla d’Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000
Hàbitats d’interès comunitari
Hàbitats Naturals
Zonificació del sector. Superposició sobre fotografia aèria
Planta de mesures correctores i compensatòries
Planta superposició d’alternatives

El document d’aprovació inicial del Pla que inclou l’EAE ha
proposat una nova ordenació que manté la qualificació de
zones verdes per a l’espai al sudest de l’àmbit d’acord amb el
connector identificat del PTMB.
La proposta d’Ordenació de la Mp preveu la exclusió del àmbit
de l’entorn del torrent de Ca l’Esteve qualificat com a hàbitat
d’interès comunitari.

Els riscs geològics i d’inundabilitat.

Pel que fa al punt de vista formal, l’EAE segueix un ordre lògic i dependent. La definició d’objectius ambientals
s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. Aquests objectius ambientals
han estat la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de
l’ordenació adoptada s’han realitzat conforme als objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi,
objectius, i avaluació ambiental del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre si, de manera que
l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint l’esquema
següent:

Diagnosi

Objectius
ambientals

La Mp ha inclòs un estudi d’inundabilitat del sector i ha
incorporat les determinacions de l’”Estudi per a la Identificació
de Riscos Geològic a Masquefa”, incloent la prescripció per al
planejament derivat que haurà d’incloure estudis geològic i
geotècnics de detall.
Analitzar la idoneïtat de les diferents alternatives.
Incloure les mesures compensatòries d’acord als impactes
previst i als impactes generats sobre l’àmbit de la mp pel
desenvolupament de l’actual sector industrial Clot del Xarelꞏlo.

Avaluació
del pla
4.2.2.

S’ha incorporat en l’EAE una descripció i avaluació
d’alternatives d’acord amb el DA i s’han proposat noves
alternatives.
La proposta d’Ordenació de la Mp preveu la exclusió del àmbit
de l’entorn del torrent de Ca l’Esteve qualificat com a hàbitat
d’interès comunitari i l’establiment d’una franja perimetral de
zones verdes que permetin la transició d’usos i la integració de
les activitats de l’àmbit amb l’entorn natural.

L’abast de l’informe quant a continguts

Consideració dels aspectes ambientals rellevants:

4.2.

Valoració del contingut de l’estudi ambiental estratègic.

L’avaluació ambiental continguda en l’estudi ambiental estratègic es basa en els aspectes ambientals rellevants
significatius del pla, i considera els aspectes que s’han d’incloure segons la legislació vigent:

Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’EAE, i avalua la incorporació de les determinacions del
document d’abast, l’abast de l’informe quant a continguts i la valoració de la informació emprada.
4.2.1.

Incorporació de les determinacions del document d’abast

Les determinacions del document d’abast han estat incorporades en l’EAE, tal com demostra la taula següent:
Taula 3. Incorporació de les determinacions del document de referència.
Determinacions del document de referència
Caldrà incorporar els continguts dels apartats de Relació amb
altres plans i programes i d’identificació dels elements
ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla recollits en el
Document d’Abast.

Grau d’incorporació a l’EAE
S’ha ajustat l proposta d’ordenació del Pla i s’ha ajustat l’Estudi
Ambiental Estratègic per incloure les consideracions del DA.

Caldrà recollir els objectius i criteris ambientals proposats en
l’apartat d’Objectius, criteris i indicadors ambientals, així com
incorporar i calcular els indicadors ambientals proposats, els
quals s’hauran de tenir en compte en l’avaluació del grau de
compliment dels objectius ambientals.

S’han incorporat en l’EAE els objectius i criteris ambientals
proposats, així com els indicadors ambientals de referència i el
càlcul d’aquests indicadors per a les diferents alternatives
considerades.

Concretar si l’àmbit d’actuació abasta terrenys inclosos en el
municipi de Sant Llorenç d’Hortons.

S’ha ajustat l’àmbit de la MP per ajustar-se al terme municipal
de Masquefa
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Taula 4. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats.
Aspectes que cal considerar
segons la legislació
Sostenibilitat global del model
d’ordenació (ocupació i consum
del sòl, mobilitat i eficiència
energètica, estructura i identitat del
sòl no urbanitzat, fragmentació
territorial,
riscs
naturals
i
tecnològics, gestió dels residus,
etc.)

Aspectes
ambientals
del
territori
Entorn agroforestal al voltant del
sector industrial existent del Clot
del Xarelꞏlo

Cicle de l’aigua

Presència del torrent innominat
afluent del Torrent de Ca l’Esteve
i el Torrent Fondo.
Tendència a incrementar la
demana d’aigua i risc que en
superi la disponibilitat.

Ambient atmosfèric (contaminació
per substàncies, especialment
aquelles vinculades amb el canvi
climàtic; contaminación acústica,
lluminosa, electromagnètica, etc.)

Biodiversitat
territorial,
permeabilitat ecològica i patrimoni
natural en general

Qualitat del paisatge

Patrimoni cultural
Canvi Climàtic

Residus

Proximitat amb el sector industrial
existent Clot del Xarelꞏlo i altres
sector industrial del municipi veí
de Sant Llorenç d’Hortons.
Àmbit de la Mp ubicat en terrenys
classificats com a zona E2 i E3
segons la Llei 6/2001 i el Decret
190/2015
Ubicació en un entorn de zona
industrial classificat com a zona
C2 (industrial), d’acord al Mapa
de Capacitat acústica Municipal.
Presència d’hàbitats d’interès
comunitari.
Àrea de campeig de l’àliga
cuabarrada
Zones de pendent superior al
20%
Entorn dels àmbits de la Mp de
gran sensibilitat paisatgística per
la
presència
d’una
matriu
agroforestal,
amb
relleus
pronunciats i diverses zones de
torrents.
Absència d’elements catalogats
Delimitació de nous sectors de
sòl urbanitzable que poden
incrementar el consum de
recursos.
Delimitació de nous sectors de
sòl urbanitzable que poden
incrementar la generació de
residus.

Objectius ambientals
Racionalitzar el consum i ús del
sòl
d’acord
amb
models
urbanístics eficients i atenent als
condicionants
ambientals
existents.

Minimitzar els riscos ambientals
compatibilitzant-los
amb
el
desenvolupament urbanístic.
Compatibilitzar el planejament
amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs
en el marc d’un model territorial
globalment eficient.
Prevenció
i
correcció
d’immissions
i
de
fonts
contaminants.
Estructurar i situar les actuacions
de forma que generin soroll ni
contaminació lumínica per sobre
dels llindars establerts per la
normativa aplicable.

Ordre
dels
ambientals

objectius

1

4

3

7

9

L’alternativa 1 considerada suposa una alternativa d’estratègia envers l’alternativa 0 pel canvi d’us previst,
compatible però amb el desenvolupament i l’ajust a la realitat de les activitats existents en el sector de
Ceràmiques Pierola.
L’alternativa 2 és una alternativa de tipus envers l’alternativa 1, que preveu una millora de l’ordenació ajustant
l’àmbit de la Mp i la proposta de l’ordenació d’acord amb les determinacions del Document d’abast i els informes
sectorials rebuts al llarg del procés d’avaluació ambiental.
L’alternativa 3 és una alternativa d’ubicació envers les alternatives 1 i 2, que preveu el desenvolupament de la Mp
en l’entorn adjacent del sector industrial de Can Bonastre per tal de conformar un pol d’activitat industrial en
aquest punt.
L’alternativa 4 és una alternativa d’ubicació envers les alternatives 1, 2 i 3, que preveu el desenvolupament de la
Mp en l’entorn adjacent en una peça de sòl situada al sud de la BV-2249 front el sector industrial existent de Clot
del Xarelꞏlo per tal de conformar un pol d’activitat industrial en aquest punt.
Les alternatives considerades han estat avaluades prenent esguard del seu impacte en cada aspecte ambiental
rellevant identificat prèviament i en el grau d’assoliment dels objectius ambientals establerts. Finalment s’ha optat
per l’alternativa de menor impacte ambiental.
4.2.3.

Valoració de la informació emprada

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base actualitzada,
procedent de fonts fiables:
Conservar
la
biodiversitat
territorial i assegurar-ne un ús
sostenible.

Integrar el paisatge en el procés
de planejament urbanístic i
garantir-ne la qualitat.

Preservar el patrimoni preexistent.
Reduir el canvi climàtic.

Fomentar el reciclatge i la
reutilització dels residus urbans i
facilitar
la
disponibilitat
d’instalꞏlacions adequades per al
seu tractament i dipòsit.
Ordenar el desenvolupament de
l’activitat
constructiva,
amb
l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials
utilitzats
i
fomentar-ne
la
durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.

2

-

Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat
Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Mapa de cobertes del sòl del CREAF
INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua).
Bases disponibles. Departament de Medi Ambient.

6

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següent estudis de detall amb motiu d’aquest pla, fet que
ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació ambiental del pla:

11

-

5

-

8

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per la Modificació puntual del P.G.O. “Clot del Xarelꞏlo 2” de
Masquefa. (Traça. Estudi de Serveis Ambientals. Febrer 2019).
Estudi d’inundabilitat per a la Modificació puntual del P.G.O. “Clot del Xarelꞏlo 2” de Masquefa. ( (EIPO, S.L.
Febrer 2019).

4.2.4.

Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental

A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental.
10

Avaluació d’alternatives
S’han pres en consideració les alternatives factibles per a assolir els objectius del pla en termes reals. En aquest
cas doncs es té en compte l’alternativa 0 (situació sense canvis amb el manteniment dels usos actuals),
l’alternativa 1 de desenvolupament de la Mp en els termes prevists en l’avanç de Pla que incloïa part de terrenys
corresponents al terme de Sant Llorenç d’Hortons i afeccions a hàbitats comunitaris de l’entorn del torrent de Ca
l’Esteve, l’alternativa 2 on s’ajusten els límits del sector objecte de la Mp es modifica la proposta d’ordenació
d’acord amb les determinacions del document d’abast, l’alternativa 3 on es preveu el desenvolupament de la Mp
en l’entorn del sector industrial existent de Can Bonastre i l’alternativa 4 on es preveu el desenvolupament de la
Mp en una peça de sòl situada el sud de la BV-2249.

Punts forts:
La tramitació de la MP, s’ha dilatat en el temps fruit del propi procés de tramitació i la necessitat de trobar la millor
alternativa que compatibilitzi les necessitats de creixement de les activitats existents en el sector Clot del Xarelꞏlo,
amb un creixement ordenat i sostenible i la protecció d’un entorn natural de gran valor. Aquest llarg procés doncs
ha permès una evolució evident del planejament que ha esdevingut en un dels punts forts de l’EAE.
Durant el provés d’avaluació ambiental s’ha actualitzat la cartografia del hàbitats naturals d’interès comunitari, el
que ha permès adaptar la ordenació i les mesures previstes per tal de corregir i compensar les afeccions a
aquests hàbitats i l’efecte acumulatiu conjunt amb les actuacions executades del sector Clot del Xarelꞏlo.
El CRARC radicat en el propi municipi de Masquefa s’ha implicat en el desenvolupament de la present MP per tal
de garantir la compatibilitat d’aquest planejament amb la conservació de la fauna i les espècies protegides,
analitzant en detall els impactes sobre la fauna derivats de la afecció de la bassa existent en l’àmbit que es
preveu substituir amb la creació d’una nova bassa en les zones verdes del sector.
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Punts febles:
La manca de concordança del planejament superior fa difícil trobar el compromís de desenvolupament d’acord a
les previsions d’aquest planejament. En aquest sentit allà on el PTPCC preveu la traça per a un futur vial d’enllaç
del nucli de Masquefa amb la BV-2249, el PTMB preveu un espai de connector ecològic. La MP preveu en la seva
proposta d’ordenació la reserva viària per al futur vial mantenint els espais al sudest d’aquesta reserva com
sistema d’espais lliures per tal de preservar la continuïtat dels espais agroforestals com a matriu de connectivitat.

Aspectes ambientals rellevants del
territori
Entorn agroforestal al voltant del sector
industrial existent del Clot del Xarelꞏlo

4.3.

Síntesi de l’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental

Presència del torrent innominat afluent del
Torrent de Ca l’Esteve i el Torrent Fondo.

4.3.1.

Avaluació general d’alternatives

Tendència a incrementar la demana
d’aigua i risc que en superi la disponibilitat.

A continuació s’exposen les alternatives considerades a l’informe de sostenibilitat ambiental:
-

Alternativa 0: Considera el no desenvolupament del Pla i el manteniment del planejament vigent i els usos
actuals de l’àmbit.

-

Alternativa 1: Preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El Clot del
Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els terrenys situats a
l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249. L’ordenació prevista d’aquesta
alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’Avanç de Pla de la MP. Es tracta d’una alternativa
d’ordenació respecte l’alternativa 0.

-

-

-

Alternativa 2: Preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El Clot del
Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics, en els terrenys situats
a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV-2249. L’ordenació prevista d’aquesta
alternativa és l’ordenació considerada a nivell de l’aprovació inicial que inclou els ajusts de l’àmbit i de
l’ordenació d’acord amb el Document d’Abast i els informes sectorials rebuts de l’Avanç de Pla de la MP. Es
tracta d’una alternativa d’ordenació respecte l’alternativa 1 fruit del propi procés d’avaluació ambiental.

Proximitat amb el sector industrial existent
Clot del Xarelꞏlo i altres sector industrial
del municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons.
Àmbit de la Mp ubicat en terrenys
classificats com a zona E2 i E3 segons la
Llei 6/2001 i el Decret 190/2015
Ubicació en un entorn de zona industrial
classificat com a zona C2 (industrial),
d’acord al Mapa de Capacitat acústica
Municipal.
Biodiversitat
territorial,
permeabilitat
ecològica i patrimoni natural en general
Qualitat del paisatge
Patrimoni cultural
Canvi Climàtic
Delimitació de nous sectors de sòl
urbanitzable que poden incrementar la
generació de residus.

Alternativa 3: Preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Can Bonastre 2”
per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics. Es tracta d’una alternativa
d’ubicació respecte les alternatives 0,1 i 2.
Alternativa 4: Preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El Clot del
Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics en els terrenys situats
al sud del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al sud de la BV-2249. Es tracta d’una alternativa
d’ubicació respecte les alternatives 0,1,2 i 3.

La taula següent sintetitza la valoració ambiental de les alternatives respectes dels objectius ambientals i els
aspectes ambientals rellevants del territori.

Objectius ambientals
Racionalitzar el consum i ús del sòl d’acord
amb models urbanístics eficients i atenent als
condicionants ambientals existents.

Minimitzar
els
riscos
ambientals
compatibilitzant-los amb el desenvolupament
urbanístic.
Compatibilitzar el planejament amb el cicle
natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest
recurs en el marc d’un model territorial
globalment eficient.
Prevenció i correcció d’immissions i de fonts
contaminants.
Estructurar i situar les actuacions de forma
que generin soroll ni contaminació lumínica
per sobre dels llindars establerts per la
normativa aplicable.
Conservar la biodiversitat territorial i
assegurar-ne un ús sostenible.
Integrar el paisatge en el procés de
planejament urbanístic i garantir-ne la
qualitat.
Preservar el patrimoni preexistent.
Reduir el canvi climàtic.
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels
residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instalꞏlacions adequades per al seu
tractament i dipòsit.
Ordenar el desenvolupament de l’activitat
constructiva, amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i
fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.

Impactes ambientals rellevants de les alternatives
Alt. 0
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4

-

--

-

--

--

+/-

--

-

+/-

+/-

+/-

-

-

--

--

+/-

-

-

--

--

+/-

-

-

--

--

+/-

-

-

--

--

+/-

-

-

--

--

+/+/-

+/-

+/-

+/--

+/--

+/-

-

-

--

--

+/-

-

-

--

--

Taula 5. Valoració ambiental de les alternatives.
++ molt positiu; + positiu; +/- neutre; -

negatiu; -- molt negatiu.

L’alternativa escollida és la 2, que permet el desenvolupament del pla amb menor incidència ambiental negativa.
4.3.2.

Avaluació de l’alternativa adoptada

L’EAE conclou que l’alternativa d’ordenació adoptada representa globalment la millor alternativa de
desenvolupament del pla, assolint satisfactòriament els principals objectius ambientals establerts.
Taula 6. Resum de la valoració ambiental del pla respecte dels objectius ambientals adoptats, i incorporació de les recomanacions de l’EAE en
el pla.
Aspectes
Objectius
Determinacions del pla
Grau
de Incorporació de les recomanacions
ambientals
ambientals
compliment en el pla
rellevants
de
del territori
l’objectiu
Crear una nova peça de sòl industrial
d’acord a les necessitats de creixement
d’activitats industrials i logístiques existents,
tot unificant en un gran conjunt industrial,
diferents sectors industrials adjacents.
Sí

Racionalitzar

el

L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar
l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el

Ordenació d’acord amb les
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Entorn
agroforestal
al
voltant
del sector
industrial
existent del
Clot
del
Xarelꞏlo

consum i ús del sòl
d’acord amb models
urbanístics eficients
i
atenent
als
condicionants
ambientals
existents.

torrent de Ca l’Esteve com a espai de valor
natural qualificat com a sòl de protecció
especial.

l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la
Diputació de Barcelona.

determinacions de l’EAE.
Plànol O.04. Proposta d’ Ordenació

Les activitats que requereixin elevades
necessitats d’abastament d’aigua, hauran de
justificar els seus consums a l’hora d’obtenir
les autoritzacions d’acord a la Llei 20/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats (PACA). En
aquesta justificació, cal determinar l’ús
d’aigua pluvial o regenerada apte per als
usos que es determinin, segons la normativa
aplicable.

La MP preveu la prescripció per al
planejament derivat, conforme s’haurà
d’incorporar un Pla de Restauració de les
zones verdes.
El nou sector aprofita la vialitat del sector veí
per formalitzar l’accés al nou àmbit sense
necessitat de crear nous carrers, tot
millorant també l’accés a d’altres activitats
autoritzades en sòl no urbanitzable situades
en l’entorn.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial que haurà de
definir els sistemes de tractament de les
aigües pluvials i residuals i el seus
abocaments al medi, tot garantint les no
afeccions a tercers.

El nou sector preveu l’execució d’una nova
rotonda d’accés en la BV-2249, que millori
l’accessibilitat tant al sector previst en la
present MP com al sector existent del Clot
del Xarelꞏlo.
La MP incorpora l’estudi d’inundabilitat del
sector, que garanteix l’absència de riscs en
el seu àmbit.

Tendència a
incrementar
la demana
d’aigua
i
risc que en
superi
la
disponibilitat
.

Minimitzar els riscos
ambientals
compatibilitzant-los
amb
el
desenvolupament
urbanístic.

Incorporació d’estudi d’inundabilitat de
detall en la documentació de la MP.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial haurà
d’incloure que en les projectes derivats els
sistemes de retenció de sòlids i hidrocarburs
de les aigües de pluja, que hauran de ser
colꞏlocats previ a l’abocament al medi.

Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions, de la obligatorietat
d’incorporar
estudis
geològics
i
geotècnics de detall per analitzar
l’estabilitat dels terrenys en el projectes
derivats

L’àmbit de la modificació puntual evita la
ocupació de les àrees definides de
perillositat baixa i mitjana de moviments de
vessant a nivell de l’informe de l’ICGC.
La MP incorpora la prescripció per als
projectes derivats la realització d’estudi
geològics i geotècnics de detall per analitzar
l’estabilitat dels terrenys.

El sector disposarà de xarxes separatives
d’aigües pluvials i residuals.

Sí

El tractament de les parcelꞏles i els espais
lliures privats establirà mesures tècniques
per afavorir la infiltració i drenatge de les
aigües, així com la recollida d’aigües pluvials
de cobertes per a la seva reutilització en el
reg de zones verdes.

La modificació puntual preveu l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles,
organitzant-les en diferents nivells per tal de
compensar els volums de moviments de
terres i afavorir la integració topogràfica del
conjunt.

Compatibilitzar
el
planejament amb el
cicle
natural
de
l’aigua i racionalitzar
l’ús d’aquest recurs
en el marc d’un
model
territorial
globalment eficient.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació que el Pla Parcial haurà de
contenir una estimació de les demandes de
nous consums d’aigua i de generació
d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i
industrials), i incorporar certificats de les
administracions responsables o empreses
concessionàries
que
garanteixin
les
capacitats per al subministrament de les
noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.
La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla parcial que inclourà
una reserva econòmica i d’espai que tindrà
la doble qualificació, com a sistema general
de serveis tècnics i alhora com a sistema
general d’espais lliures, on s’hi ubicarà un
sistema de sanejament autònom en cas que
no sigui possible la connexió a cap sistema
de sanejament en alta.
Els projectes derivats hauran de garantir
l’eficiència
i
millora
dels
sistemes
d’abastament i consum d’aigua.
Els projectes derivats de nous edificis i
construccions hauran d’incorporar sistemes
d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix

 Per tal de reduir convenientment
la contaminació generada pels
episodis de pluja, les xarxes
d’aigües
pluvials
hauran
d’incorporar
les
obres
i
instalꞏlacions, incloent separador
d’hidrocarbus, que permetin
retenir i evacuar adequadament
les
primeres
aigües
d’escorrentia de la xarxa de
sanejament
amb
elevades
concentracions de contaminants
produïdes en els episodis
esmentats. Els sobreeixidors a
la llera hauran de preveure en el
brocal de sortida les estructures
necessàries
de
transició,
dissipació d’energia i protecció
de marges i llera per no
ocasionar afeccions sobre el
domini públic hidràulic ni a
tercers.

La modificació puntual preveu conduir les
aigües pluvials cap al nou punt d’inici del
torrent innominat que s’ubicarà aigües avall
de la nova parcelꞏla.

El nou sector incorpora les previsions de
nova vialitat del PTPCC.

Presència
del torrent
innominat
afluent del
Torrent de
Ca l’Esteve
i el Torrent
Fondo.

eficient i racional de l’aigua
caldrà que els projectes de nous
edificis i construccions incorporin
sistemes d’estalvi d’aigua, en
concret caldrà que compleixin
l’Ordenança tipus sobre estalvi
d’aigua de la Diputació de
Barcelona.

Incorporació en l’article 10. Apartat 5.
Condicions d’Ordenació. El Pla parcial
inclourà una reserva econòmica i
d’espai que tindrà la doble qualificació,
com a sistema general de serveis
tècnics i alhora com a sistema general
d’espais lliures, on s’hi ubicarà un
sistema de sanejament autònom en
cas que no sigui possible la connexió a
cap sistema de sanejament en alta.

Sí

Incorporació en l’article 10. Apartat 6.
Gestió. Les despeses relatives al
finançament
de
les
noves
infraestructures d’abastament d’aigua
o de sanejament, o be l’ampliació de
les ja existents, correspondrà als
propietaris del sector.
Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions:
 Caldrà definir mesures en
relació amb l’escorrentia i la
permeabilitat del sòl, minimitzar
l’aparició
de
superfícies
pavimentades i impermeables i
facilitar la filtració de l’aigua de
pluja al subsòl.
 Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús

Aplicació de la normativa vigent en els
projectes derivats

S’ha de donar compliment als requeriments
relatius a l’estalvi energètic establerts al
Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant
CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006,
així
com
a
les
seves
posteriors
modificacions.

Proximitat
amb
el
sector
industrial
existent Clot
del Xarelꞏlo
i
altres
sector
industrial
del municipi
veí de Sant
Llorenç
d’Hortons.

Prevenció i correcció
d’immissions i de
fonts contaminants.

A més d’aplicar els criteris d’estalvi energètic
considerats al CTE, caldrà valorar la millora
de la sostenibilitat global dels edificis, tenint
en compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables per
a obtenir la climatització (calefacció i/o
refrigeració) i l’aigua calenta sanitària
(ACS), millorant les prescripcions
d’obligatori compliment del CTE, en el
que s’especifica la necessitat de
cobrir part de la demanda de l’ACS
amb plaques solars tèrmiques.

Sí

 Millora de l’aïllament global de l’edifici,
respecte les prescripcions establertes
al CTE.
 Consideració de l’orientació de la
façana principal de l’edifici, per a
minimitzar
les
necessitats
energètiques
de
climatització
i
fomentar la construcció de façanes
ventilades quan aquestes estan
orientades cap al SW.
 Disseny òptim de les obertures de
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l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i
addició de protectors solars (elements
constructius o tractaments als vidres),
per a minimitzar les necessitats
energètiques, tant per a la millora de
l’eficiència de la climatització com per
minimitzar
les
necessitats
d’ilꞏluminació artificial.
Àmbit de la
Mp ubicat
en terrenys
classificats
com a zona
E2 i E3
segons
la
Llei 6/2001 i
el
Decret
190/2015
Ubicació en
un
entorn
de
zona
industrial
classificat
com a zona
C2
(industrial),
d’acord al
Mapa
de
Capacitat
acústica
Municipal.

 Restauració
de
les
comunitats
naturals de les zones verdes
afectades per actuacions anteriors de
moviments de terres realitzades amb
el desenvolupament del sector
industrial ja existent del Clot del
Xarelꞏlo.
A desenvolupar
derivats

Estructurar i situar
les actuacions de
forma que generin
soroll
ni
contaminació
lumínica per sobre
dels
llindars
establerts per la
normativa aplicable.

La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes
derivats hauran de preveure el compliment
dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei
6/2001 i el Decret 190/2015, especialment
pel que respecte les zones E3 (Un cop
aprovada la modificació i classificat de sòl
urbanitzable).
Sempre que una activitat sigui la causant de
l’alteració de la qualitat acústica fora dels
límits de la seva parcelꞏla, haurà de prendre
les mesures escaients per minimitzar les
seves emissions sonores (aïllament en les
edificacions on es desenvolupa l’activitat,
apantallaments acústics en l’espai lliure
privat de la parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de
mantenir els objectius de qualitat acústica
establerts per la legislació.

La MP preveu la recuperació en les zones
verdes d’un mosaic agroforestal, amb zones
de pinedes i espais oberts, així com el punt
d’aigua al voltant del torrent per afavorir la
presència d’espècies de fauna com rèptil,
conills i perdius que puguin afavorir el
manteniment dels hàbitats en l’àrea de
campeig de l’àliga cuabarrada.
La Mp preveu la restauració dels talussos
generats en l’àmbit de la parcelꞏla privada
amb vegetació pròpia de les comunitats
naturals de les pinedes mediterrànies.
La MP preveu la prescripció per al
planejament derivat, conforme s’haurà Pla
de Restauració de les zones verdes que
incorpori com a mínim els següents

els

projectes

Ordenació compatible amb el Mapa de
Capacitat Acústica del Municipi

Sí

 Recreació en l’àmbit de les zones
verdes del sector espais propis de la
comunitats naturals de pinedes, amb
la reforestació d’aquests espais amb
espècies
autòctones
pròpies
d’aquestes comunitats.

Ordenació
d’acord
amb
les
determinacions de l’EAE. Plànol O.04.
Proposta d’ Ordenació.

Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions:
 Caldrà establir una franja
continua
d’espais
lliures
confrontant amb el sòl no
urbanitzable per tal que es faci
una transició gradual.

Sí

 Caldrà respectar la configuració
actual del terreny mitjançant
l’adaptació de les edificacions a
aquest, així com garantir un
tractament
adequat
dels
talussos que es puguin generar.
La restauració dels talussos es
portarà a terme mitjançant
l’estesa
de
terra
vegetal,
sembres o hidrosembres i
plantacions d’espècies vegetals
autòctones pròpies de la zona.

desenvolupament
del
sector
industrial
ja
existent del Clot del
Xarelꞏlo.
b)

Recreació en l’àmbit de
les zones verdes del
sector espais propis de
la comunitats naturals
de pinedes, amb la
reforestació d’aquests
espais amb espècies
autòctones
pròpies
d’aquestes comunitats.

c)

Creació d’una bassa
temporal associada a la
llera baixa del torrent
innominat i restauració
de les comunitats de
ribera d’aquest torrent
en la mesura que
puguin
resultar
afectades per la creació
de la bassa i el
desenvolupament
del
sector.

d)

Restauració
de
les
comunitats naturals de
les zones verdes que
puguin
resultar
temporalment afectades
per el desenvolupament
de les obres del sector.

 Creació
d’una
bassa
temporal
associada a la llera baixa del torrent
innominat i restauració de les
comunitats de ribera d’aquest torrent
en la mesura que puguin resultar
afectades per la creació de la bassa i
el desenvolupament del sector.
 Preservació dels conreus de vinya
existents en l’àmbit de zones verdes i
possibilitat de crear-ne nous conreus
de vinya en els sectors de zona verda
al voltant de la reserva viària.
 Restauració
de
les
comunitats
naturals de les zones verdes que
puguin
resultar
temporalment
afectades per el desenvolupament de
les obres del sector.

La modificació puntual preserva l’entorn del
torrent de Ca l’Esteve com a espais d’interès
natural i eix de connectivitat tot establint una
franja d’espais lliures que ressegueix els
marges del torrent, com a espai de transició
entre les activitats industrials i els espais de
valor natural.
La MP preveu la minimització de les
afeccions sobre la vegetació natural
existents de les zones qualificades d’espais
lliures, i en qualsevol cas en cas de resultar
afectades la restauració complerta de les
comunitats vegetals naturals de les zones
verdes amb espècies autòctones.

en

SI

Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà
de presentar un estudi d’impacte acústic
amb el contingut que estableix l’annex 10 de
la Llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica.
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar
l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el
torrent de Ca l’Esteve com a espai de valor
natural i ocupat per zones de pinedes
mediterrànies corresponents a hàbitats
d’interès comunitari.

Conservar
la
biodiversitat
territorial
i
assegurar-ne un ús
sostenible.

Biodiversitat
territorial,
permeabilita
t ecològica i
patrimoni
natural en
general

aspectes:

 El planejament i projectes
derivats hauran de garantir la
restauració
dels
talussos
generats en l’àmbit de la
parcelꞏla privada amb vegetació
pròpia
de
les
comunitats
naturals
de
les
pinedes
mediterrànies.
 Es
prohibeix
la
plantació
d’espècies invasores d’acord
amb el Real Decreto 630/2013,
de 2 de agosto, por el que se
regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras i el
Llistat de tàxons que es
recomana
no
plantar
del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge.

 El planejament derivat haurà de
definir un Pla de Restauració de
les zones verdes que prevegi la
recuperació
del
mosaic
agroforestal que incorpori com a
mínim els següents aspectes:
a)

Restauració
de
les
comunitats naturals de
les
zones
verdes
afectades
per
actuacions anteriors de
moviments de terres
realitzades
amb
el
8
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paisatgística.
La modificació puntual preveu, tot i les
dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles
en diferents nivells per tal de compensar els
volums de moviments de terres i afavorir la
integració topogràfica del conjunt.

Qualitat del
paisatge

Integrar el paisatge
en el procés de
planejament
urbanístic i garantirne la qualitat.

Ordenació
d’acord
amb
les
determinacions de l’EAE. Plànol O.04.
Proposta d’ Ordenació.

La modificació puntual preveu la formació
d’una gran zona industrial, envoltada de
sectors industrials ja consolidats.

Per al tractament de façanes
de les noves edificacions
donada la tipologia industrial
de
les
mateixes,
es
recomana
preveure
tractaments de naturalització
en façanes cegues per
trencar
la
continuïtat
d’aquests elements antròpics.

La modificació puntual preveu una franja
d’espais lliures que envolten les parcelꞏles
que permetin la integració del conjunt
industrial i la transició vers els espais
agrícoles de l’entorn.

 Coloracions.
Es
recomana
la
utilització de coloracions de tonalitats
terroses de la gama dels beiges, els
ocres i els verds oliva per a afavorir la
integració cromàtica en l’entorn.

La
modificació
puntual
preveu
la
determinació per el Pla Parcial que haurà
d’establir normativament les condicions
d’integració paisatgística de l’edificació en el
terreny en base als següents criteris:

 Textures. Es recomana evitar les
textures llises de gran continuïtat,
introduint en cas contrari elements o
tractaments parcials de naturalització
de les mateixes.

Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions.

 Alçada

Patrimoni
cultural

 Adaptació topogràfica
a)

b)

c)

d)

Preservar
patrimoni
preexistent.

el

Caldrà
respectar
la
configuració
actual
del
terreny mitjançant l’adaptació
de les edificacions a aquest i
en base a la proposta
d’ordenació (no normativa de
la present MP).
Talussos (àmbit). L’espai dels
talussos generats per la
creació
de
les
noves
plataformes es circumscriurà
al propi àmbit de les
parcelꞏles privades evitant les
afeccions
sobre
les
comunitats naturals de les
àrees qualificades com a
espais lliures.
Talussos (definició). Es fixa
una alçada màxima continua
del talussos de 4 m amb
bermes de separació de 1,5
m d’amplada entre els
diferents trams. Es fixa
aquest criteri normativament.
Els talussos generats seran
estables de forma natural
tendint
preferentment
a
pendents de 3H:2V o inferiors
Talussos (restauració). Els
talussos de parcelꞏla privada
es
restauraran
amb
tractaments de vegetació
natural pròpia de les pinedes
mediterrànies.

 Ocupació màxima de la parcelꞏla
 Separació mínimes
 Materials
a)

b)

Per al tractament dels
talussos i els espais privats
no edificats en cas de creació
de
murs
s’empraran
preferentment
materials
naturals, i en tot cas caldrà
donar
a
aquets
murs
tractaments
d’integració

La MP preveu que per tal de documentar la
possible existència de restes arqueològiques
i paleontològiques actualment no conegudes
ni documentades, s’haurà de realitzar una
intervenció arqueològica i paleontològica
prèvia a totes aquelles zones on es tinguin
previstes obres i actuacions que comportin
actuacions al subsol.

S’ha incorporat aquesta prescripció en
l’article 10. Apartat 7. Altres condicions
de la Normativa del Pla.
Sí

Aplicació de la normativa vigent en els
projectes derivats.
Incorporació en l’article 10. Apartat 6.
Gestió.

La modificació puntual preveu el foment de
les energies netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
 S’ha de donar compliment als
requeriments relatius a l’estalvi
energètic establerts al Codi Tècnic de
l’Edificació, aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les seves
posteriors modificacions.

Sí

Canvi
Climàtic

Reduir
el
climàtic.

canvi

 Cedir els terrenys i assumir els
costos
d’urbanització
d’una
rotonda a la carretera BV-2249 a
la cruïlla amb el carrer
Alemanya, com a càrrega
externa al sector, a concretar en
el pla parcial que el desenvolupi.
 Urbanització de la rotonda a
situar al carrer Alemanya per
l’accés a la nova zona industrial,
com a càrrega externa del
sector. A concretar en el pla
parcial que el desenvolupi.

 Valorar la millora de la sostenibilitat
global de les noves edificacions:
a)

Adhesió
a
xarxes
distribució de calor/fred.

de

b)

Enjardinament de cobertes.

c)

Disseny òptim d’obertures i
proteccions

El planejament derivat d’acord amb les
propostes de l’EAMG haurà de preveure:

Adaptació i acabament de la
infraestructura
de
parada
d'autobús a l'entrada del polígon
industrial del Clot del Xarelꞏlo i
assumpció de cost de nova
marquesina a l’altre banda de la
BV-2249.

Definició del nombre i ubicació de
les places d’aparcament de
vehicles a l’interior del sector, i de
places d’aparcament de bicicletes,
incorporant en el EAMG del Pla
Parcial els nous ratis i criteris
definits.

Sí

 Caldrà assumir el cost de de la
instalꞏlació
d’una
altra
marquesina a l’altra banda de la
BV-2249
i
les
obres
corresponents per tal de garantir
un creuament segur per als
usuaris del transport públic.
 Les despeses relatives al
finançament de les noves
infraestructures
d’abastament
d’aigua o de sanejament, o be
l’ampliació de les ja existents,
correspondrà als propietaris del
sector.
Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions:
 Caldrà donar compliment a les
condicions
establertes
a
l’informe de data 26 d’abril de
2019 sobre mobilitat sostenible:
a)

Cal calcular la nova
mobilitat
generada
9
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corresponent
a
les
zones verdes encara
que sigui amb una ràtio
inferior a l’establerta pel
Decret
344/2006
d’estudis d’avaluació de
la mobilitat generada.

Delimitació
de
nous
sectors de
sòl
urbanitzable
que poden
incrementar
la generació
de residus.

Fomentar
el
reciclatge
i
la
reutilització
dels
residus urbans i
facilitar
la
disponibilitat
d’instalꞏlacions
adequades per al
seu tractament i
dipòsit.

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

Els projectes derivats hauran de gestionar
els residus d’enderrocs, construcció i
excavació
a
través
d’instalꞏlacions
autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la normativa vigent en
matèria de residus, destacant el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de residus, el Decret legislatiu 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció
(PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

Aplicació en els projectes derivats del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim
les disposicions del Decret 21/2006 pel qual
es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, per establir
aquesta regulació.

b)

Cal utilitzar una quota
modal del transport
públic més elevada, si
més no a efectes del
càlcul de la capacitat de
l’oferta.

c)

Cal
avaluar
la
incidència de la nova
mobilitat generada en
relació a les xarxes de
transport públic i modes
actius
(vianants
i
bicicletes). També cal
avaluar la incidència del
trànsit rodat generat
més enllà dels àmbits
de l’estudi (enllaç amb
la BV-2241, travessera
urbà de Sant Llorenç
d’Hortons....).

d)

Cal realitzar la reserva
de places d’aparcament
per a bicicletes en zona
verda. Tant en les
zones verdes com en
l’ús industrial, aquesta
dotació serà ampliable
segons la demanda i a
càrrec del promotor.

Incorporació en l’article 10. Apartat 7.
Altres condicions:

Sí

 El planejament derivat haurà
d’incorporar un Pla de Gestió de
Terres on s’estimi el balanç
global dels moviments de terres,
els llocs d’abocament, la gestió
dels materials excedents, etc.

A desenvolupar
derivats

en

els

projectes

Sí
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5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU
DE CONSIDERACIÓ
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents:
-

Avanç del pla:
o

-

Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic interessat en referència a
l’abast de l’avaluació.

Informació pública del pla durant 45 dies

Origen de les aportacions

Aquesta apartat detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els processos de consulta que les han
originat.
Taula 7. Informació pública.
Data

Tipus de participació ciutadana
Informació pública del pla sotmés a aprovació inicial
inclòs l’EAE (45) dies.

Taula 8. Consultes a les administracions afectades.
Fase de l’avaluació
Administracions consultades
ambiental
Oficina territorial d’avaluació ambiental
DTS. Serveis Territorials a la
Catalunya Central
Direcció General de Desenvolupament
Avanç de pla
Rural
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
ACA
ICGC
CRARC

Aprovació inicial

Documentació per a
l’aprovació
provisional

5.2.1.

Consideració de les aportacions de les administracions afectades

Avanç del pla

L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’ha pres en consideració els resultat de les consultes. És per això que
els apartats següents se centren en les aportacions rebudes i en la valoració de la integració d’aquestes en el pla
i en l’avaluació ambiental.

5.1.

Contingut i grau d’incorporació de les aportacions de caire ambiental al pla

Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental recollides en els informes
preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha incorporades.

Aprovació inicial:
o

5.2.

Oficina territorial d’Acció i Avaluació
ambiental
ACA
ICGC
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic
Protecció Civil
FGC
ATM
ACA
Departament de Cultura
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
Comissió Territorial d’Urbanisme del
Penedès

Valoració de la participació ciutadana
Sense aportacions

Informes emesos per les
administracions consultades
Document d’abast
Informe sobre el Pla General d’Ordenació
del Clot del Xarelꞏlo 2
Informe de l’Avanç de Pla
Informe de l’Avanç de Pla en relació al
vector aire
Informe de l’Avanç de Pla
Informe de l’Avanç de Pla
Informe del CRARC, complementari de
l’informe redactat pels Serveis Territorials
a la Catalunya Central dels Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Data d’emissió
de l’informe
18/01/2019
19/12/2018

Taula 9. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau d’incorporació. Fase avanç del pla.
Administracions que Aportacions
Incorporació en el pla
emeten aportacions
Oficina
territorial Veure la taula 3 de l’apartat 4.2.1 Incorporació de Veure la taula 3 de l’apartat 4.2.1 Incorporació de
d’avaluació ambiental
les determinacions del document de referència
les determinacions del document de referència
L’Ajuntament ha solꞏlicitat un informe al CRARC,
centre ubicat al municipi, que en base a l’informe
dels Serveis Territorials Centrals, determina la
L’EAE ha de considerar una ubicació alternativa compatibilitat de la MP amb la preservació del
per tal de minimitzar els efectes sobre el patrimoni natural.
patrimoni natural i la biodiversitat. Que l’EAE
consideri seriosament ubicar la futura ampliació L’EAE i la Mp han incorporat la previsió d’un Pla
DTS. Serveis Territorials
del centre logístic al sud de la BV-2249
de Restauració que compensi les afeccions als
a la Catalunya Central
hàbitats naturals i recuperi la bassa existent en
l’àmbit ocupada per les noves parcelꞏles.
L’EAE ha incorporat una alternativa 4,
corresponent al desenvolupament de la MP en els
terrenys situats al sud de la BV-2249.
Direcció General de
Desenvolupament Rural

22/11/2018
17/01/2019
04/02/2019
14/02/2018
31/01/2019

Informe relatiu a l’’aprovació inicial

01/08/2019

Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe sectorials Qualitat acústica i
Qualitat lumínica de l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’avaluació ambiental per
que fa al vector aire
Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’EAMG de la MP
Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’aprovació inicial
Informe relatiu a l’aprovació inicial

03/04/2019
02/05/2019
31/05/2019

15/04/2019
10/04/2019
30/04/2019
27/02/2020
10/03/2020
25/05/2020

DAE

10/06/2020

Consideracions en relació al document
per a l’aprovació provisional de data
octubre 2019

10/05/2020

Direcció General de
Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic

10/05/2019
ACA

L’EAE haurà d’incloure les consideracions que es
descriuen a continuació:
Afectació de sòls i conreus
Afectació a les explotacions ramaderes
Afectació activitat socioeconòmica
Afectació infraestructures rurals
Altres afeccions en cas d’ésser afectat
Donat que l’alternativa escollida preveu nous
usos associat a l’activitat industrial i logística i
amb la creació d’un nou viari, caldria garantir que
la mobilitat associada a l’activitat a desenvolupar
no genera un augment de vehꞏkm sobre altres
municipis, com poden ser al municipi de Sant
Esteve de Sesrovires, Abrera i Martorell
La proximitat de l’àmbit d’estudi als diferents
polígons industrials i la previsió de creixement
previst al PDU de l’Activitat Econòmica del Baix
Llobregat poden tenir un efecte tractor de
mobilitat cap a la Zona de Protecció Especial de
l’ambient atmosfèric (ZPE) i un augment de
mobilitat al corredor del Garraf que caldrà, d’una
banda, preveure principalment per que fa a les
mercaderies,
i
d’altra
banda,
encaixar
territorialment la seva implantació amb propostes
d’actuacions que minimitzin els efectes sobre la
qualitat de l’aire
les consideracions que es fan en relació al
domini públic hidràulic, la zona de policia de
lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua,
el sanejament, les afeccions ambientals, la
inundabilitat i les basses de laminació de pluvials
s’incloguin a l’estudi ambiental estratègic que
posteriorment valorarà aquesta Agència.
Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc
de l’Aigua, l’Avanç de la Modificació Puntual
del PGOU de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo-2 “
(OTAABA20180180-213-18) haurà d’anar
adaptant-se a les disposicions que es derivin de

L’EAE i la Mp han previst el manteniment i millora
dels accessos existents a les activitats en sòl no
urbanitzable i zones agrícoles.

La Mp ha incorporat un EAMG que analitza
aquest aspecte amb la conclusió que l’aaugmet
de vehicles vers els municipis veïns no hauria de
suposar una càrrega tal que aquests municipis no
tinguessin capacitat d’absorbir-la.
La Mp ha incorporat un EAMG on es recull la
integració en l’àmbit de les directrius establertes
per la Llei de Mobilitat i el PDU.

La Mp ha incorporat un estudi d’inundabilitat del
sector.
La Mp ha incorporat en la normativa urbanística
les prescripcions de finançament de les noves
infraestructures d’abastament i sanejament
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ICGC

l’aplicació de la Directiva Marc i, en
particular, al Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de
desembre de 2014 (Decret 171/2014, DOGC
24.12.2014).
Pel que fa als nous creixements urbanístics,
recordem que les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures
d’abastament d’aigua o de sanejament
(colꞏlectors, bombaments, EDAR, emissaris, etc.)
o bé l’ampliació de les ja existents,
corresponen als propietaris afectats per la nova
actuació urbanística, d’acord amb la
normativa urbanística relativa a les obres
d’urbanització.
El domini públic hidràulic no computarà a efectes
de repartiment de càrregues i beneficis.
Cal incorporar la informació en relació als riscos
geològics que consta a l’Estudi d’identificació de
Riscos
(AP-0024/2014),
així
com
les
recomanacions que es proposen,

L’EAE ha recollit la informació en relació als
riscos geològics que consta a l’Estudi
d’identificació de Riscos (AP-0024/2014), en el
seu apartat 2.1.3. Geologia.
La Mp ha incorporat a la normativa urbanística la
obligatorietat d’incorporar estudis geològics i
geotècnics de detall per analitzar l’estabilitat dels
terrenys en el projectes derivats

Caldrà evitar la transformació dels espais de major interès de l’àmbit, i
en particular dels hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb el criteri
ambiental adoptat per l’estudi ambiental estratègic.
En cas que l’encaix dels aprofitaments industrials dificulti la seva
conservació, caldrà definir mesures compensatòries que compensin la
superfície d’hàbitats d’interès comunitari afectada dins de l’àmbit
d’actuació i que garanteixin la seva funcionalitat, així com mesures de
restitució i millora de les condicions ambientals preexistents de l’hàbitat
existent en el polígon del Clot del Xarelꞏlo 1.

Caldrà que la Modificació puntual s’acompanyi d’un estudi específic de
les probables espècies protegides existents en la bassa existent per tal
de potenciar-les en la nova bassa temporal.

Aprovació inicial
Taula 10. Aportacions procedents dels informes dels òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat i grau d’incorporació. Fase
d’aprovació inicial.
Òrgans del DTS
Aportacions
Incorporació en el pla
Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les Es recullen en l’Annex 1. Antecedents, de
seves prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret la Documentació de la Mp l’informe de
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la l’ACA i restants administracions, així com
el resultat de la informació pública
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
efectuada.
Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions públiques
afectades i al públic interessat identificats en el document d’abast emès
per aquesta Oficina Territorial en data 18 de gener de 2019.

Oficina territorial
d’Acció i Avaluació
Ambiental

L’avaluació de les alternatives d’ordenació s’haurà d’efectuar sobre totes
les alternatives contemplades i en base a la proposta d’objectius i criteris
ambientals finalment adoptada.

S’ha completat l’apartat 5. Ordenació
global del sector. Descripció i avaluació
d’alternatives d’EAE per recollir l’avaluació
de totes les alternatives en base a la
proposta d’objectius i criteris ambientals
adoptats.

Caldrà que recollir les figures de planejament anterior a la present
proposta i la seva tramitació ambiental.

S’han
incorporat
en
l’apartat
1.
Antecedents de l‘EAE les figures de
planejament anterior i la seva tramitació
ambiental.

Caldrà actualitzar la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari i el
càlcul de l’indicador ambiental associat per les alternatives d’ordenació.

S’ha actualitzat la cartografia dels hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les
darreres bases cartogràfiques disponibles
tal i com es recull en el Plànol 3. Hàbitats
d’Interès Comunitari de l’EAE i en l’apartat
5. Ordenació global del sector. Descripció i
avaluació d’alternatives i s’ha ajustat el
càlcul de l’indicador ambiental associat.
S’han recollit les determinacions en els
apartats corresponents 2.1.2. Atmosfera i
2.1.4. Hidrologia de l’EAE.

Caldrà recollir que el municipi no s’inclou dins dels municipis declarats
zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries, que no forma part de cap de les zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric i s’haurà d’incloure la referència al Mapa de la
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la
Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny.
Caldrà contemplar l’aplicació de mesures compensatòries amb l’objecte
de restituir els impactes observats i potenciar els valors ambientals
existents, adoptant, com a mínim, les proposades per aquesta Oficina
Territorial.

L’EAE recull en el seu apartat 8. Mesures
per a la protecció i millora del Medi
Ambient,
l’adopció
de
mesures
compensatòries
encaminades
a
la
recuperació en les zones verdes del sector
de comunitats forestals de pinedes per tal
de compensar l’afecció previstes sobre els
hàbitats
comunitaris
de
pinedes

Així mateix, si durant l’execució d’aquesta es generaran efectes
ambientals sobre les zones verdes, caldrà preveure la concreció de
mesures correctores i compensatòries per restituir els valors ambientals
que siguin afectats, especialment si es tracta de la vegetació de ribera
vinculada al torrent de Ca l’Esteve.

mediterrànies, i la mesura de recreació
d’una bassa d’aigua temporal en l’entorn
de la llera baixa del torrent innominat per
compensar la pèrdua de la bassa existent.
Aquestes mesures són incorporades en la
Normativa Urbanística del sector en el seu
l’article 10. Apartat 7. Altres condicions, a
través d’un Pla de Restauració de zones
verdes que haurà de ser definit i
desenvolupat en el planejament derivat.
L’EAE recull en el seu apartat 8. Mesures
per a la protecció i millora del Medi
Ambient,
l’adopció
de
mesures
compensatòries
encaminades
a
la
recuperació en les zones verdes del sector
de comunitats forestals de pinedes per tal
de compensar l’afecció previstes sobre els
hàbitats
comunitaris
de
pinedes
mediterrànies, i la mesura de restauració
de les comunitats naturals de les zones
verdes d’aquells espais afectats per
actuacions anteriors corresponents al
sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
La MP inclou l’informe emès pel Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya (CRARC), amb data de 31 de
gener de 2019, en relació a les espècies
presents en l’àmbit de la Modificació
Puntual i els efectes sobre les mateixes,
amb la conclusió que la MP no entre en
conflicte amb cap espècia animal en règim
de protecció especial.
L’EAE recull en el seu apartat 8. Mesures
per a la protecció i millora del Medi
Ambient la creació d’una bassa temporal
associada a la llera baixa del torrent
innominat i restauració de les comunitats
de ribera d’aquest torrent en la mesura que
puguin resultar afectades per la creació de
la bassa i el desenvolupament del sector.

Caldrà estudiar les possibles repercussions de l’actuació sobre l’àrea
vital de l’àliga cuabarrada i concretar la definició de mesures
compensatòries, si s’escau, que tinguin per objecte la protecció i
potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a eliminar,
minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit d’estudi.

D’acord amb l’informe emès pel Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya (CRARC), amb data de 31 de
gener de 2019, MP no entre en conflicte
amb cap espècia animal en règim de
protecció especial.
L’EAE recull en qualsevol cas en el seu
apartat 8. Mesures per a la protecció i
millora del Medi Ambient, l’adopció de
mesures compensatòries encaminades a la
recuperació en les zones verdes del sector
de comunitats forestals de pinedes per tal
de compensar l’afecció previstes sobre els
hàbitats
comunitaris
de
pinedes
mediterrànies, i la mesura de restauració
de les comunitats naturals de les zones
verdes d’aquells espais afectats per
actuacions anteriors corresponents al
sector existent del Clot del Xarelꞏlo. La
restauració i recuperació d’aquestes
comunitats han de servir per mantenir el
mosaic de comunitats agroforestals que
formen part del territori vital de dues
parelles de l’àliga cuabarrada i mantenir la
qualitat d’aquests hàbitats.

Atès que la proposta d’ordenació indicativa aportada suposa la total
afectació del torrent innominat, i tenint en compte l’efecte acumulatiu
respecte la implantació del primer polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo,
caldrà estudiar alternatives d’ordenació que disminueixin aquesta
afectació i, en qualsevol cas, concretar mesures compensatòries
orientant la seva aplicació a la millora de la qualitat de la vegetació de
ribera del torrent de Ca l’Esteve.

La MP preveu l’afecció del torrent
innominat però en cap cas l’afecció del
torrent de Ca l’Esteve ni la seva vegetació
de ribera. Com a mesures compensatòries
la MP preveu la creació en les zones
verdes de l’àmbit d’espais de pinedes
mediterrànies, i en la zona baixa del torrent
innominat la creació d’una bassa temporal
lligat amb la vegetació de ribera del torrent.
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Direcció General de
Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic.
Informe relatiu al
vector aire.

Caldrà valorar l’existència de la zona de flux preferent i la zona
inundable per episodis extraordinaris, la qual també s’haurà d’incorporar
en l’estudi d’inundabilitat.

D’acord amb l’estudi de inundabilitat
realitzat del sector i l’informe de l’Agència
Catalana de l’aigua en relació a l’aprovació
inicial de la MP de data 3 d’abril de 2019,
l’àmbit de la present Modificació Puntual no
presenta problemes d’inundabilitat.

Pel que fa al vial d’accés modificat, caldrà adoptar traçats o bé solucions
tècniques que millorin la seva adaptació topogràfica, per tal de
minimitzar els moviments de terres.

La Modificació Puntual ha previst l’adopció
de les mesures tècniques per adaptar
topogràficament el vial d’accés modificat,
però donades les característiques actuals
del relleu amb importants talussos
existents, és inevitable la generació de
nous talussos en l’inici del nou vial d’accés.
Per contra la creació del nou vial modificat
permetrà restaurar els terrenys del talussos
existents entre la vialitat del sector existent
Clot del Xarelꞏlo i el nou vial modificat.

Alhora, es requereix que en el desenvolupament de la present proposta
es busqui la màxima adaptació topogràfica de l’ordenació que finalment
s’adopti, tot incorporant un pla de gestió de terres on s’estimi el balanç
global dels moviments de terres, els llocs d’abocament, la gestió dels
materials excedents, etc.

La Modificació Puntual defineix en a través
de la Proposta d’Ordenació no normativa
les rasants d’anivellament de les noves
plataformes de parcelꞏles industrials i
logístiques, per tal d’obtenir un equilibri
global en els balanços de terres generats.
La Modificació Puntual inclou en les seves
Normes Urbanístiques, en l’article 10.
Apartat 7. Altres condicions. Que el Pla
Parcial de desenvolupament del sector
haurà de contenir un Pla de Gestió de
Terres on s’estimi el balanç global dels
moviments
de
terres,
els
llocs
d’abocament, la gestió dels materials
excedents, etc.

Caldrà que en l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’avancin les
possibles mesures i criteris d’integració paisatgística relacionades amb
el tractament dels volums industrials i logístics i els espais no edificables
(materials, coloracions i textures, etc.), que hauran de ser considerats en
la fase de desenvolupament del planejament derivat.

La Modificació Puntual inclou en les seves
Normes Urbanístiques, en l’article 10.
Apartat 7. Altres condicions. Que el Pla
Parcial de desenvolupament del sector
haurà de contenir un estudi d’impacte i
integració paisatgística en el Pla Parcial
que desenvolupi les mesures i criteris
d’integració paisatgística relacionades amb
el tractament dels volums industrials i
logístics i els espais no edificables en
relació a materials, coloracions, textures,
etc.

Avaluació de la qualitat de l’aire

S’ha incorporat l’Avaluació de la Qualitat
de l’Aire de l’informe en l’apartat 2.1.2. a)
Qualitat de l’aire de l’EAE.
S’han incorporat en l’apartat 8.2. Mesures
per a la prevenció i millora del Medi
Ambient. Medi atmosfèric, les mesures
proposades.
La Mp integra les propostes de l’EAMG per
tal de facilitar la millora de la mobilitat i la
utilització
de
modes
de
transport
sostenibles

Impacte sobre la qualitat de l’aire
Fase d’explotació

Direcció General de
Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic.
Informe relatiu a la
Qualitat acústica i
Qualitat lumínica

S’ha incorporat un apartat 2.1.2. c) Qualitat
acústica de l’EAE, on es recull la
informació del Mapa de Capacitat Acústica
del Municipi de Masquefa.
La ordenació prevista de la MP es
compatible amb la zonificació existent del
Mapa de Capacitat Acústica

S’ha ajustat la descripció en l’apartat 2.1.2.
b) Ordenació acústica de l’EAE.
S’ha ajustat la normativa de referència de
la MP.
S’han incorporat les determinacions per als
projectes derivats en les mesures de l’EAE.

Taula 11. Aportacions de caire ambiental al pla procedents dels informes d’altres administracions afectades i grau d’incorporació. Fase
d’aprovació inicial.
Altres
Aportacions
Incorporació en el pla
administracions
ACA
les consideracions que es fan en relació al domini públic hidràulic, la La Mp ha incorporat en la normativa
zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el urbanística
les
prescripcions
de
sanejament, les afeccions ambientals, la inundabilitat i les basses de finançament de les noves infraestructures
laminació de pluvials s’incloguin a l’estudi ambiental estratègic que d’abastament i sanejament
posteriorment valorarà aquesta Agència.
Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, la Modificació La Mp ha incorporat en la normativa la
Puntual del PGOU de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo-2“ haurà d’anar prescripció d’acord amb l’article 100.1 del
adaptant-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter
Directiva Marc i, en particular, al Pla de gestió del districte de conca general, l’abocament directe o indirecte
fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat el 3 de gener, d’aigües i de productes residuals
susceptibles de contaminar les aigües
Decret 1/2017.
Pel que fa als nous creixements urbanístics, recordem que les despeses continentals o qualsevol altre element del
domini públic hidràulic, excepte que es
relatives al
finançament de les noves infraestructures d’abastament d’aigua o de compti amb la prèvia autorització
administrativa”.
sanejament
(colꞏlectors, bombaments, EDAR, emissaris, etc.) o bé l’ampliació de les
ja existents,
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística,
d’acord amb la
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització.
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de
càrregues i beneficis.
ICGC
No inclou aportacions de caire ambiental
ATM
s’estableixen unes condicions relatives al seu desenvolupament, que La Mp ha incorporat en la normativa
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes urbanística article 10. Apartat 7. Altres
constructius o en les mesures de gestió que correspongui:
condicions, els condicionats establerts per
Cal calcular la nova mobilitat generada corresponent a les zones al planejament derivat.
verdes encara que sigui amb una ràtio inferior a l’establerta pel
Decret 344/2006 d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
-

Cal utilitzar una quota modal del transport públic més elevada, si
més no a efectes del càlcul de la capacitat de l’oferta.

-

Cal avaluar la incidència de la nova mobilitat generada en relació a
les xarxes de transport públic i modes actius (vianants i bicicletes).
També cal avaluar la incidència del trànsit rodat generat més enllà
dels àmbits de l’estudi (enllaç amb la BV-2241, travessera urbà de
Sant Llorenç d’Hortons....).

-

Cal realitzar la reserva de places d’aparcament per a bicicletes en
zona verda. Tant en les zones verdes com en l’ús industrial,
aquesta dotació serà ampliable segons la demanda i a càrrec del
promotor.

-

Cal assumir el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a
l’altra banda de la BV-2249 i les obres corresponents per tal de

La Mp ha incorporat en la normativa
urbanística article 10. Apartat 6. Gestió,
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garantir un creuament segur per als usuaris del transport públic.
Protecció Civil
FGC
ACA

No inclou aportacions de caire ambiental
No inclou aportacions de caire ambiental
Informa favorablement amb la incorporació dels condicionants establerts
en relació al sanejament

Departament de
Cultura

Informa FAVORABLEMENT sobre la Modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana “El Clot del Xarelꞏlo 2”(AI), Masquefa
(Anoia), amb la CONDICIÓ que s’incorpori en aquest document la
necessitat que es realitzi una intervenció arqueològica i paleontològica
prèvia a totes aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions
que comportin afectació al subsòl. Aquestes s’hauran de realitzar sota la
direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret
78/2002
Informa de manera FAVORABLE RECOMANANT que es consideri la
possibilitat de la utilització del conreu de la vinya com a zona verda en el
desenvolupament del corresponent Pla Parcial, així com al compliment
de la normativa sectorial.

Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació

que caldrà assumir aquests costos

La Mp ha incorporat en la normativa
urbanística article 10. Apartat 6. Gestió la
inclusió d’aquests condicionants.
La Mp ha incorporat en la normativa
urbanística article 10. Apartat 7. Altres
condicions, aquesta condició.

La Mp ha incorporat en la normativa
urbanística article 10. Apartat 7. Altres
condicions, la necessitat d’establir un Pla
de Restauració de les zones verdes que
preveu el manteniment de part dels
conreus de vinya existents en zona verda i
la possibilitat de crear-ne de nous en els
sectors de zona verda al voltant de la
reserva viària.

Taula 12. Aspectes del pla que cal esmenar, completar o ampliar segons les determinacions de l’òrgan ambiental durant el tràmit de resolució
de la memòria ambiental
Òrgans del DTS
Aspectes a esmenar, completar o ampliar
Incorporació en el pla
Oficina territorial
Caldrà incorporar el cost de les mesures previstes en l’apartat Mesures S’ha incorporat en l’Annex 4. Avaluació
d’Acció i Avaluació
per a la protecció i millora del medi ambient de l’estudi ambiental econòmica i financera de la Modificació
Ambiental
estratègic en l’estimació dels costos d’urbanització del sector de Puntual el cost de les mesures previstes
l’avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual, per tal de en el present estudi ambiental estratègic
per tal incloure-les en l’estimació de
garantir que restin pressupostades.
costos d’urbanització del sector
Així mateix, caldrà que la compensació de la superfície d’hàbitat
d’interès comunitari quedi quantificada i demostrada en termes de
superfície destinada a assolir aquest objectiu.

Caldrà que l’estudi ambiental estratègic estudiï les possibles
repercussions de l’actuació sobre l’àrea vital de l’àliga cuabarrada i
concretar la definició de mesures específiques que tinguin per objecte la
protecció i potenciació de l’hàbitat d’aquesta espècie o bé orientades a
eliminar, minimitzar o reduir amenaces, tant dins com fora de l’àmbit
d’estudi.

Així mateix, caldrà que, durant la fase d’execució de les obres, es
garanteixi el seguiment i/o assessorament per part dels tècnics del
Servei de Fauna i Flora de la Sub-direcció General de Biodiversitat i
Medi Natural.

S’ha incorporat la quantificació de la
superfície d’habitat d’interès comunitari en
de 6.760 m² i s’ha compensat aquesta
pèrdua en el Pla de Restauració de les
zones verdes que preveu la creació de
zones de pinedes mediterrànies en una
superfície de 9.000 m² que s’haurà
d’incloure en el pla parcial. La MP preveu
igualment la restauració de talussos en
parcelꞏla
privada
amb
espècies
característiques
de
les
pinedes
mediterrànies,
incrementant
les
superfícies totals d’aquests hàbitats.
S’han incorporat en l’apartat 7.4.
Identificació i avaluació dels probables
efectes significatius sobre els diferents
aspectes ambientals. Biodiversitat, les
possibles repercussions sobre l’àrea vital
de l’àliga cuabarrada.

Comissió Territorial
d’Urbanisme del
Penedès

Caldrà avançar en el present document les possibles mesures i criteris
d’integració paisatgística relacionades amb el tractament dels volums
industrials i logístics i els espais no edificables que hauran de
considerar-se posteriorment en la fase de desenvolupament del
planejament derivat.

S’han incorporat en les mesures
preventives i correctores (apartat 8.5), les
mesures i criteris d’integració paisatgística
com a base de referència per al Pla
Parcial i el seu EIIP que haurà de recollir i
concretar aquestes mesures.
El criteri de definició del talussos en
parcelꞏla privada amb alçades màximes
continues de 4 m i bermes de separació
de 1,5 m d’amplada, s’ha fixat
normativament i recollit en l’article 10.
Apartat 7. Altres Condicions de la
Normativa del Pla.
S’ha adaptat l’EIIP de la MP per incloure
els criteris d’integració paisatgística de
talussos i edificacions que s’hauran de
recollir i concretar a nivell del PP.

Caldrà esmenar la qualificació assignada a la superfície de reserva del
sistema de sanejament.

S’ha justificat la doble qualificació
proposada com a serveis tècnics i espais
lliures.

Atès que s’ha constatat un cert grau d’incoherència respecte el
tractament del seguiment ambiental entre l’estudi ambiental estratègic i
el document resum, caldrà unificar el contingut d’ambdós documents.

S’han unificat els criteris i tractament del
seguiment ambiental de l’Estudi Ambiental
Estratègic i el Document Resum, establint
la concordança d’ambdós documents.

Pel que fa al connector ecològic previst al planejament territorial

S’ha incorporat a l’annex 10 la
documentació gràfica amb la seva
localització i la valoració de la suficiència
d’espais lliures que es preveu reservar
dins del sector per garantir la funcionalitat
d’aquest connector
S’ha incorporat a la normativa del Pla a
l’article 10 aquesta determinació. També
s’indica que l’alçada màxima dels talussos
serà de 4 m. Per desnivells superiors entre
trams de talús es disposaran bermes de
1,5 m d’amplada.

Per tal de garantir la integració en el territori, s’ha establert
normativament que l’ordenació del futur planejament es regirà pel criteri
bàsic de minimitzar al màxim l’alteració topogràfica de l’àmbit, de
manera que les plataformes de sòl privat, s’ajustin al màxim possible a
les plataformes naturals del terreny, evitant l’aparició de talussos de
grans alçades. En aquests casos s’haurà de salvar el desnivell amb la
subdivisió en diversos talussos d’alçada inferior.

5.2.2.

Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i participació pública

No hi ha hagut aportacions. S’adjunta certificat municipal

S’ha
incorporat
en
les
mesures
preventives i correctores (apartat 8.4), la
determinació per el Pla Parcial que haurà
de preveure la recuperació en les zones
verdes d’un mosaic agroforestal, amb
zones de pinedes, conreus de vinya i
espais oberts, així com el punt d’aigua la
voltant del torrent per afavorir la presència
d’espècies de fauna com rèptil, conills i
perdius
que
puguin
afavorir
el
manteniment dels hàbitats en l’àrea de
campeig de l’àliga cuabarrada.
Aquesta prescripció s’ha incorporat en
l’article 10. Apartat 7. Altres Condicions de
la Normativa del Pla.
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6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
6.1.

Integració dels aspectes ambientals en la versió del pla que es proposa sotmetre a aprovació provisional

La taula següent compara les principals determinacions i el grau d’assoliment dels objectius ambientals del pla aprovat inicialment i de la proposta de pla que se sotmet a aprovació provisional.
Taula 13. Comparació del pla aprovat inicialment i de la darrera proposta de pla respecte de les principals determinacions i el grau d’assoliment dels objectius ambientals
Aspectes ambientals rellevants del Objectius ambientals
Pla aprovat inicialment
territori
Determinacions del pla
Grau
de
compliment
de l’objectiu

Racionalitzar el consum i ús del sòl
d’acord amb models urbanístics
eficients i atenent als condicionants
ambientals existents.

L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca l’Esteve com a espai de
valor natural qualificat com a sòl de protecció especial.

L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca l’Esteve com a espai
de valor natural qualificat com a sòl de protecció especial.
El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per formalitzar l’accés al nou àmbit
sense necessitat de crear nous carrers, tot millorant també l’accés a d’altres
activitats autoritzades en sòl no urbanitzable situades en l’entorn.

La MP preveu la prescripció per al planejament derivat, conforme s’haurà
d’incorporar un Pla de Restauració de les zones verdes.
Parcial

El nou sector preveu l’execució d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que
millori l’accessibilitat tant al sector previst en la present MP com al sector existent
del Clot del Xarelꞏlo.

Minimitzar els riscos ambientals
compatibilitzant-los
amb
el
desenvolupament urbanístic.

El nou sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.
El nou sector preveu l’execució d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que
millori l’accessibilitat tant al sector previst en la present MP com al sector existent
del Clot del Xarelꞏlo.

La MP incorpora l’estudi d’inundabilitat del sector, que garanteix l’absència de
riscs en el seu àmbit.

La MP incorpora l’estudi d’inundabilitat del sector, que garanteix l’absència de riscs
en el seu àmbit.

L’àmbit de la modificació puntual evita la ocupació de les àrees definides de
perillositat baixa i mitjana de moviments de vessant a nivell de l’informe de
l’ICGC.

L’àmbit de la modificació puntual evita la ocupació de les àrees definides de
perillositat baixa i mitjana de moviments de vessant a nivell de l’informe de l’ICGC.

La MP incorpora la prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi
geològics i geotècnics de detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.

Sí

Tendència a incrementar la demana
d’aigua i risc que en superi la
disponibilitat.

La MP incorpora la prescripció per als projectes derivats la realització d’estudi
geològics i geotècnics de detall per analitzar l’estabilitat dels terrenys.

La modificació puntual preveu la determinació que el Pla Parcial haurà de
contenir una estimació de les demandes de nous consums d’aigua i de generació
d’aigües pluvials i residuals (domèstiques i industrials), i incorporar certificats de
les administracions responsables o empreses concessionàries que garanteixin les
capacitats per al subministrament de les noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.

La modificació puntual preveu la determinació que el Pla Parcial haurà de contenir
una estimació de les demandes de nous consums d’aigua i de generació d’aigües
pluvials i residuals (domèstiques i industrials), i incorporar certificats de les
administracions responsables o empreses concessionàries que garanteixin les
capacitats per al subministrament de les noves demandes i el tractament de les
aigües residuals generades.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà
d’incloure en cas necessari les reserves econòmiques per a la millora i
implantació de noves infraestructures que garanteixin el cobriment de les noves
demandes generades per als consums d’aigua i generació d’aigües residuals.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla parcial que inclourà una
reserva econòmica i d’espai que tindrà la doble qualificació, com a sistema general
de serveis tècnics i alhora com a sistema general d’espais lliures, on s’hi ubicarà un
sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta.

Els projectes derivats hauran de garantir l’eficiència i millora dels sistemes
d’abastament i consum d’aigua.
Els projectes derivats de nous edificis i construccions hauran d’incorporar
sistemes d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix l’Ordenança tipus sobre
estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua, hauran
de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(PACA). En aquesta justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada
apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable.

Sí

La modificació puntual preveu l’adaptació topogràfica de les rasants de les
parcelꞏles, organitzant-les en diferents nivells per tal de compensar els volums de
moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt.

La modificació puntual preveu l’adaptació topogràfica de les rasants de les
parcelꞏles, organitzant-les en diferents nivells per tal de compensar els volums de
moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del conjunt.

Compatibilitzar el planejament amb
el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en
el marc d’un model territorial
globalment eficient.

Sí
El nou sector aprofita la vialitat del sector veí per formalitzar l’accés al nou àmbit
sense necessitat de crear nous carrers, tot millorant també l’accés a d’altres
activitats autoritzades en sòl no urbanitzable situades en l’entorn.

El nou sector incorpora les previsions de nova vialitat del PTPCC.

Presència del torrent innominat afluent
del Torrent de Ca l’Esteve i el Torrent
Fondo.

Grau
de
compliment
de l’objectiu

Crear una nova peça de sòl industrial d’acord a les necessitats de creixement
d’activitats industrials i logístiques existents, tot unificant en un gran conjunt
industrial, diferents sectors industrials adjacents.

Crear una nova peça de sòl industrial d’acord a les necessitats de creixement
d’activitats industrials i logístiques existents, tot unificant en un gran conjunt
industrial, diferents sectors industrials adjacents.
Entorn agroforestal al voltant del sector
industrial existent del Clot del Xarelꞏlo

Pla que se sotmet a aprovació provisional
Determinacions del pla

Parcial

Els projectes derivats hauran de garantir l’eficiència i millora dels sistemes
d’abastament i consum d’aigua.

Sí

Els projectes derivats de nous edificis i construccions hauran d’incorporar sistemes
d’estalvi d’aigua d’acord a el que estableix l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua
de la Diputació de Barcelona.
Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua, hauran
de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(PACA). En aquesta justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada
apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable.

La modificació puntual preveu conduir les aigües pluvials cap al nou punt d’inici
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DOCUMENT RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. “CLOT DEL XARELꞏLO 2”. MASQUEFA
del torrent innominat que s’ubicarà aigües avall de la nova parcelꞏla.

La modificació puntual preveu conduir les aigües pluvials cap al nou punt d’inici del
torrent innominat que s’ubicarà aigües avall de la nova parcelꞏla.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà de
definir els sistemes de tractament de les aigües pluvials i residuals i el seus
abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà de
definir els sistemes de tractament de les aigües pluvials i residuals i el seus
abocaments al medi, tot garantint les no afeccions a tercers.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial haurà d’incloure
que en les projectes derivats els sistemes de retenció de sòlids i hidrocarburs de
les aigües de pluja, que hauran de ser colꞏlocats previ a l’abocament al medi.

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial haurà d’incloure
que en les projectes derivats els sistemes de retenció de sòlids i hidrocarburs de
les aigües de pluja, que hauran de ser colꞏlocats previ a l’abocament al medi.

El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
El sector disposarà de xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.
El tractament de les parcelꞏles i els espais lliures privats establirà mesures
tècniques per afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així com la recollida
d’aigües pluvials de cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.

El tractament de les parcelꞏles i els espais lliures privats establirà mesures
tècniques per afavorir la infiltració i drenatge de les aigües, així com la recollida
d’aigües pluvials de cobertes per a la seva reutilització en el reg de zones verdes.

S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts
al Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les seves posteriors modificacions.

Proximitat amb el sector industrial
existent Clot del Xarelꞏlo i altres sector
industrial del municipi veí de Sant
Llorenç d’Hortons.

Prevenció i correcció d’immissions i
de fonts contaminants.

S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic establerts
al Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret
314/2006, així com a les seves posteriors modificacions.

A més d’aplicar els criteris d’estalvi energètic considerats al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat global dels edificis, tenint en compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables per a obtenir la climatització (calefacció
i/o refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant les prescripcions
d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat de
cobrir part de la demanda de l’ACS amb plaques solars tèrmiques.
 Millora de l’aïllament global de l’edifici, respecte les prescripcions
establertes al CTE.

A més d’aplicar els criteris d’estalvi energètic considerats al CTE, caldrà valorar la
millora de la sostenibilitat global dels edificis, tenint en compte el següent:
 Ús de fonts d’energia renovables per a obtenir la climatització (calefacció i/o
refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant les prescripcions
d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat de cobrir
part de la demanda de l’ACS amb plaques solars tèrmiques.
Sí

 Consideració de l’orientació de la façana principal de l’edifici, per a
minimitzar les necessitats energètiques de climatització i fomentar la
construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al
SW.

Estructurar i situar les actuacions de
forma que generin soroll ni
contaminació lumínica per sobre
dels llindars establerts per la
normativa aplicable.

Ubicació en un entorn de zona industrial
classificat com a zona C2 (industrial),
d’acord al Mapa de Capacitat acústica
Municipal.

La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret
190/2015, especialment pel que respecte les zones E3 (Un cop aprovada la
modificació i classificat de sòl urbanitzable).
Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora
dels límits de la seva parcelꞏla, haurà de prendre les mesures escaients per
minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica
establerts per la legislació.

 Disseny òptim de les obertures de l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i addició
de protectors solars (elements constructius o tractaments als vidres), per a
minimitzar les necessitats energètiques, tant per a la millora de l’eficiència de
la climatització com per minimitzar les necessitats d’ilꞏluminació artificial.

Sí

Sí

Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà de presentar un estudi d’impacte
acústic amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica.

Conservar la biodiversitat territorial i
assegurar-ne un ús sostenible.

La Mp preveu la restauració dels talussos generats en l’àmbit de la parcelꞏla
privada amb vegetació pròpia de les comunitats naturals de les pinedes
mediterrànies.
La MP preveu la prescripció per al planejament derivat, conforme s’haurà de
reproduir en la zona verda del sector una bassa temporal de característiques

Sí

Sí

La modificació puntual preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve com a espais
d’interès natural i eix de connectivitat tot establint una franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del torrent, com a espai de transició entre les activitats
industrials i els espais de valor natural.

La modificació puntual preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve com a espais
d’interès natural i eix de connectivitat tot establint una franja d’espais lliures que
ressegueix els marges del torrent, com a espai de transició entre les activitats
industrials i els espais de valor natural.

Biodiversitat territorial, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural en general

La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret
190/2015, especialment pel que respecte les zones E3 (Un cop aprovada la
modificació i classificat de sòl urbanitzable).
Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora
dels límits de la seva parcelꞏla, haurà de prendre les mesures escaients per
minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la
parcelꞏla, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica
establerts per la legislació.
Per obtenir la llicència d’activitats, s’haurà de presentar un estudi d’impacte acústic
amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica.
L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca l’Esteve com a espai de
valor natural i ocupat per zones de pinedes mediterrànies corresponents a hàbitats
d’interès comunitari.

L’àmbit de la MP s’ha ajustat per evitar l’ocupació dels espais al voltant de la
desembocadura del torrent innominat amb el torrent de Ca l’Esteve com a espai
de valor natural i ocupat per zones de pinedes mediterrànies corresponents a
hàbitats d’interès comunitari.

La MP preveu la minimització de les afeccions sobre la vegetació natural
existents de les zones qualificades d’espais lliures, i en qualsevol cas en cas de
resultar afectades la restauració complerta de les comunitats vegetals naturals de
les zones verdes amb espècies autòctones.

Sí

 Consideració de l’orientació de la façana principal de l’edifici, per a
minimitzar les necessitats energètiques de climatització i fomentar la
construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al
SW.

 Disseny òptim de les obertures de l’edifici, en dimensió i colꞏlocació i
addició de protectors solars (elements constructius o tractaments als
vidres), per a minimitzar les necessitats energètiques, tant per a la millora
de l’eficiència de la climatització com per minimitzar les necessitats
d’ilꞏluminació artificial.
Àmbit de la Mp ubicat en terrenys
classificats com a zona E2 i E3 segons
la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015

 Millora de l’aïllament global de l’edifici, respecte les prescripcions establertes
al CTE.

Parcial

La MP preveu la minimització de les afeccions sobre la vegetació natural existents
de les zones qualificades d’espais lliures, i en qualsevol cas en cas de resultar
afectades la restauració complerta de les comunitats vegetals naturals de les zones
verdes amb espècies autòctones.

Sí

La Mp preveu la restauració dels talussos generats en l’àmbit de la parcelꞏla
privada amb vegetació pròpia de les comunitats naturals de les pinedes
mediterrànies.
La MP preveu la prescripció per al planejament derivat, conforme s’haurà Pla de
Restauració de les zones verdes que incorpori com a mínim els següents aspectes:
 Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes afectades per
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similars a l’existent.

actuacions anteriors de moviments de terres realitzades amb
desenvolupament del sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo.

el

 Recreació en l’àmbit de les zones verdes del sector espais propis de la
comunitats naturals de pinedes, amb la reforestació d’aquests espais amb
espècies autòctones pròpies d’aquestes comunitats.
 Creació d’una bassa temporal associada a la llera baixa del torrent innominat
i restauració de les comunitats de ribera d’aquest torrent en la mesura que
puguin resultar afectades per la creació de la bassa i el desenvolupament del
sector.
 Preservació dels conreus de vinya existents en l’àmbit de zones verdes i
possibilitat de crear-ne nous conreus de vinya en els sectors de zona verda
al voltant de la reserva viària.
 Restauració de les comunitats naturals de les zones verdes que puguin
resultar temporalment afectades per el desenvolupament de les obres del
sector.

Qualitat del paisatge

Integrar el paisatge en el procés de
planejament urbanístic i garantir-ne
la qualitat.

La modificació puntual preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles en diferents nivells per tal de
compensar els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica
del conjunt.

La modificació puntual preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació
topogràfica de les rasants de les parcelꞏles en diferents nivells per tal de
compensar els volums de moviments de terres i afavorir la integració topogràfica
del conjunt.

La modificació puntual preveu la formació d’una gran zona industrial, envoltada
de sectors industrials ja consolidats.

La modificació puntual preveu la formació d’una gran zona industrial, envoltada de
sectors industrials ja consolidats.

La modificació puntual preveu una franja d’espais lliures que envolten les
parcelꞏles que permetin la integració del conjunt industrial i la transició vers els
espais agrícoles de l’entorn.

La modificació puntual preveu una franja d’espais lliures que envolten les parcelꞏles
que permetin la integració del conjunt industrial i la transició vers els espais
agrícoles de l’entorn.

Sí

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà
d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en
el terreny:

Alçada


Ocupació màxima de la
parcelꞏla



Separació mínimes.



Adaptació topogràfica.

La modificació puntual preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
 S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic
establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006,
així com a les seves posteriors modificacions.

La modificació puntual preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables.
 S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic
establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006,
així com a les seves posteriors modificacions.

 Valorar la millora de la sostenibilitat global de les noves edificacions:

Reduir el canvi climàtic.
Canvi Climàtic

Fomentar
el
reciclatge
i
la
reutilització dels residus urbans i
facilitar
la
disponibilitat
d’instalꞏlacions adequades per al
seu tractament i dipòsit.
Delimitació de nous sectors de sòl
urbanitzable que poden incrementar la
generació de residus.
Ordenar el desenvolupament de
l’activitat constructiva, amb l’objectiu
de minimitzar els impactes associats
als materials utilitzats i fomentar-ne
la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.

a)

Adhesió a xarxes de distribució de calor/fred.

b)

Enjardinament de cobertes.

c)

Disseny òptim d’obertures i proteccions

El planejament derivat d’acord amb les propostes de l’EAMG haurà de preveure:

Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a
l'entrada del polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo

Ubicació en el sector de 64 punts d'aparcament per a bicicleta.

Ubicació de 52 places d'aparcament a l'interior del sector, de les quals
una part (mínim 1 per parcelꞏla) haurà de tenir accés a recàrrega
elèctrica.
Els projectes derivats hauran de gestionar els residus d’enderrocs, construcció i
excavació a través d’instalꞏlacions autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la normativa vigent en matèria de residus, destacant el
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus, el Decret legislatiu 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.

Sí

La modificació puntual preveu la determinació per el Pla Parcial que haurà
d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en
el terreny en base als criteris definits en la present MP

 Valorar la millora de la sostenibilitat global de les noves edificacions:

Parcial

Sí

Sí

a)

Adhesió a xarxes de distribució de calor/fred.

b)

Enjardinament de cobertes.

c)

Disseny òptim d’obertures i proteccions

El planejament derivat d’acord amb les propostes de l’EAMG haurà de preveure:

Adaptació i acabament de la infraestructura de parada d'autobús a
l'entrada del polígon industrial del Clot del Xarelꞏlo i assumpció de cost de
nova marquesina a l’altre banda de la BV-2249.

Definició del nombre i ubicació de les places d’aparcament de vehicles a
l’interior del sector, i de places d’aparcament de bicicletes, incorporant en
el EAMG del Pla Parcial els nous ratis i criteris definits.
Els projectes derivats hauran de gestionar els residus d’enderrocs, construcció i
excavació a través d’instalꞏlacions autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord a la normativa vigent en matèria de residus, destacant el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus, el Decret legislatiu 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a
mínim les disposicions del Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta regulació.

Sí

Sí

Sí
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De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions rebudes durant el procés
d’avaluació ambiental, el pla que se sotmet a aprovació definitiva presenta millores ambientals respecte del pla
aprovat inicialment.

o

6.2.

Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla

o

6.2.1.

Impactes derivats de l’aplicació del pla
o

Les principals apostes ambientals i de sostenibilitat del pla són les següents:
-

Establir un nou sector de sòl industrial i logístic adjacent al sector ja existent del Clot del Xarelꞏlo, per establir
un pol compacte d’activitats industrials i logístiques aprofitant part de la vialitat i accessos existents, per tal de
minimitzar les necessitats de nova vialitat.

-

Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització hauran adaptar-se al terreny
minimitzant les necessitats de moviments de terres i l’ocupació dels talussos vers les zones d’espais
lliure i/o sòl no urbanitzable, que en tot cas, hauran de ser restaurats amb les seves comunitats
naturals a l’acabament de les obres.
Determinació per el Pla Parcial que els projectes d’urbanització i edificació hauran de preveure la
restauració plena dels talussos resultants en parcelꞏla privada amb vegetació natural pròpia de les
comunitats de pinedes mediterrànies.
Determinació per el Pla Parcial haurà de definir un Pla de Restauració de les zones verdes que
incorpori el restabliment i compensació dels hàbitats naturals de les zones verdes, incloent la
recuperació de pinedes mediterrànies, zones de vinya, espais oberts i una bassa temporal d’aigua
com a hàbitat de fauna.

La Mp recull les mesures per compatibilitzar el desenvolupament del sector amb el cicle de l’aigua:

-

Preservació de l’entorn del Torrent de Ca l’Esteve com a espai de valor natural.

o

Mesures per minimitzar la ocupació i impermeabilització d’espais lliures d’edificació i afavorir els
processos naturals d’infiltració de les aigües pluvials, i el manteniment del cicle natural.

-

Establir una ordenació amb una disposició perimetral de zones verdes i de definició d’un Pla de Restauració
d’aquestes zones verdes per tal de compensar les afeccions d’hàbitats naturals i de fauna, i facilitar una
correcta integració paisatgística del sector en l’entorn agroforestal.

o

Mesures d’estalvi i eficiència en el consum i reutilització de l’aigua.

o

Mesures d’eficiència en la gestió i reutilització del sanejament i les agües pluvials.

Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les propostes del pla són els
següents:
-

-

La Mp recull les mesures per garantir una correcta integració paisatgística de les noves instalꞏlacions en la
matriu agro-forestal:

Canvi dels usos agrícoles actuals. El desenvolupament de la Mp és realitza principalment sobre sectors de sòl
agrícola, parcialment degradats per actuacions anteriors i espais forestals de pinedes mediterrànies,
adjacents als terrenys ja urbanitzats del sector industrial Clot del Xarelꞏlo.

o
o

-

Transformació dels hàbitats de flora i fauna existents per l’aparició de la nova activitat. Bàsicament
s’afectaran terrenys de conreus agrícoles, mantenint-se els espais naturals de major valor, al voltant del
torrent de Ca l’Esteve que s’han exclòs de l’àmbit, afectant-se però en la zona central de l’àmbit zones de
pinedes catalogades com a hàbitats d’interès comunitari.

o

-

Afeccions a la fauna per la transformació dels hàbitats, incloent la desaparició d’una bassa existent.

o

-

Modificació del paisatge actual, derivat de la transformació d’usos.

-

Aparició de noves activitat generadores d’aigües residuals i residus urbans, i que consumeixen recursos.

6.2.2.

Mesures protectores, correctores i compensatòries

Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla ha introduït durant el procés d’elaboració i
tramitació són les següents:
-

-

La Mp recull les mesures per compatibilitzar el desenvolupament del sector amb la transformació del territori:
o

L’ordenació prevista es concentra al voltant del sector industrial ja existent evitant la dispersió en
l’entorn agroforestal i creant un pol compacte d’activitat.

o

La modificació puntual preveu l’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les
parcelꞏles d’aprofitament privat i la zona d’equipaments, per tal de facilitar la integració territorial de
les noves activitats i la transició cap a els espais agrícoles i naturals al voltant del torrent de Ca
l’Esteve.

La Mp recull les mesures per compatibilitzar el desenvolupament del sector amb la preservació de les valors
naturals:
o
o

L’ordenació estableix una franja perimetral d’espais lliures al voltant del torrent de Ca l’Esteve com a
principal espai de valor natural i connectiu de l’entorn.
L’ordenació preveu la qualificació d’espais lliures dels terrenys situats al sudest de la reserva viària
com a espai de connectivitat d’acord al previst en el PTMB.

Creació d’un nou sector industrial adjacent al ja existent per la formació d’un pol compacte d’activitat
econòmica.
L’establiment d’una franja perimetral d’espais lliures al voltant de les parcelꞏles d’aprofitament privat i
la zona d’equipaments per tal de facilitar la integració paisatgística de les noves activitats i la transició
cap els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
La modificació puntual preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació topogràfica de les
rasants de les parcelꞏles en diferents nivells per tal de compensar els volums de moviments de terres
i afavorir la integració topogràfica del conjunt
Determinació per el Pla Parcial que haurà d’incorporar un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística
que haurà d’establir normativament les condicions d’integració paisatgística de l’edificació en el
terreny.

-

La Mp recull mesures d’eficiència energètica i mobilitat sostenible per a la minimització del canvi climàtic.

-

La Mp recull mesures per a la minimització i eficiència en la gestió dels residus d’acord a la legislació vigent.

6.3.

Determinacions per a l’avaluació ambiental dels instruments que desenvolupin o
es derivin del pla

El planejament derivat de desenvolupament de la present Mp haurà de realitzar, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental, el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada. Aquesta planejament
derivat haurà de recollir, ampliar i concretar segons els casos, les determinacions i mesures ambientals recollides
en la present Mp.
El projecte d’urbanització de desenvolupament dels nous sectors no haurà de ser sotmès al procediment
d’avaluació ambiental, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Els projectes d’urbanització i els projectes constructius de les noves edificacions requeriran l’adopció de les
mesures correctores i precaucions especials previstes en aquest pla així com d’altres que es puguin incloure per
tenir una menor incidència ambiental. En especial caldrà que incorporin els estudis d’impacte i integració
paisatgística aquí determinats, per garantir la correcta integració de les activitats amb l’entorn.
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6.4.

Concreció del seguiment del pla

6.4.1.

Indicadors ambientals de seguiment

Els indicadors ambientals definits compleixen els paràmetres següents:
-

que no generin soroll ni
contaminació lumínica
Ordenar
el
desenvolupament
de
l’activitat constructiva

amb el pla

Preservar el patrimoni
existent

Sense afeccions

Compliment normativa

De gestió

els previst en projecte

executades.

Comprovació càlculs i
justificacions
de
projecte de compliment
de la normativa.

Projectes derivats.

Són fàcilment mesurables, de manera que es pot efectuar l’examen amb una certa immediatesa i sense
excessives complicacions de caràcter tècnic.

6.4.2.

-

Són pràctics i comprensibles, a fi efecte que puguin assolir de manera efectiva el paper d’eines d’informació
pública si és necessari. La seva interpretació ha de ser rellevant per a les classes dirigents , els quadres
tècnics i la ciutadania en general.

El seguiment ambiental el durà a terme el promotor, que serà l’encarregat d’emetre i lliurar els informes de
seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria i a l’òrgan ambiental. Per a aquesta tasca podrà
designar un director ambiental del pla.

-

Són descriptius i integren el màxim nombre d’entrades, per tal que un mateix indicador reflecteixi com més
aspectes ambientals millor, ja sigui directament o bé indirecta.

El director ambiental del pla emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat bimensual, en el quals es
valoraran els aspectes ambientals resultants del desenvolupament de la Modificació puntual i on s’aportarà el
càlcul actualitzat dels indicadors ambientals de seguiment.

Els indicadors ambientals que el pla considera són els següents:
Taula 14. Indicadors ambientals de seguiment del pla.
Objectius ambientals
Indicadors
Tipus d’indicador
ambientals
Racionalitzar
el Superfície
De referència
consum de sòl
transformada
Conservar
la
biodiversitat territorial i
assegurar-ne un ús
sostenible
Compatibilitzar
el
planejament amb el
cicle natural de l’aigua
Minimitzar els
ambientals

riscos

Reduir el canvi climàtic

Sup. d’HIC afectada

De referència

Consum d’aigua previst

De referència

Sup. de terrenys >20%
de pendent inclosos en
la proposta
Tones
de
CO2
equivalent generades
Adequació
de
les
xarxes i eficiència de
les instalꞏlacions

Integrar el paisatge en
el
procés
de
planejament urbanístic

Conca visual àmbit de
la mp

De referència
De referència

De gestió

De referència

Modalitat de seguiment

Caldrà notificar l’inici de les obres al Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi
Natural per tal de coordinar un seguiment i assessorament de les obres per part dels seus tècnics.
Càlcul

Fonts d’informació

Superposició
cartogràfica

Plànols de la Mp

Superposició
cartogràfica

Bases disponibles de la
Cartografia del DTS.
Plànols de la Mp

Per tal de documentar la possible existència de restes arqueològiques i paleontològiques actualment no
conegudes ni documentades, s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica i paleontològica prèvia a totes
aquelles zones on es tinguin previstes obres i actuacions que comportin actuacions al subsol. Aquestes s’hauran
de realitzar sota la direcció d’un tècnic arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, segons estableix el Decret 78/2002 del 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

Càlcul
del
nombre
d’habitants equivalents
derivats de la Mp amb
una dotació de consum
de 200 l/s*hab. eq.
Superposició
cartogràfica

Quadres de dades de
la Mp.
Dotacions de consum
INCASOL.

Masquefa, juny de 2020

Programari
emissions

càlcul

Comprovació càlculs i
compliment normativa
vigent i Codi Tècnic de
l’Edificació.
Càlcul
mitjançant
programari informàtic
de SIG.
Incorporació
dels
estudis preceptius en
els projectes.

Estudis d’impacte i
integració paisatgística
dels projectes derivats

De gestió

Execució
mesures
d’integració previstes

D’execució

Comprovació correcta
execució
mesures
previstes

Prevenir i correcció
d’immissions i de fonts
contaminants.

Compliment normativa

De gestió

Fomentar el reciclatge

Compliment normativa

De gestió

Estructurar i situar les
actuacions de forma

Ordenació executada
d’acord amb el previst

D’execució

Comprovació càlculs i
justificacions
de
projecte de compliment
de la normativa.
Comprovació
d’execució d’acord amb
el previst en projecte
Comprovació càlculs i
ajusts dels balanços de
terres.
Comprovació
gestió
residus construcció
Desenvolupament de
les obres d’acord amb

Cartografia ICC
Plànols de la Mp
Quadres de dades de
la Mp.
Eina
de
càlcul
d’emissions del DTS.
Projecte d’urbanització
i projectes constructius.

L’Enginyer de Camins

L’Enginyer de Forests

Jordi San Millan Filbà

Xavi Sotomayor Serrano

Cartografia ICC
Plànols de la Mp
Projectes
d’urbanització
i
construcció de noves
instalꞏlacions.
Projectes
d’urbanització
i
construcció de noves
instalꞏlacions.
Projectes derivats.

Planejament i Projectes
derivats.

Replanteig topogràfic
de
les
obres
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MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS

Figura 2. Vistes del torrent innominat

Els terrenys de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”
estan situats al sud del terme municipal i ocupen una superfície de 118.422 m². Limiten al sud amb la
carretera BV-2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en
part amb sòls no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.
Figura 1. Situació de l’àmbit del sector Clot de Xarelꞏlo 2

D’alta banda, el límit sud del sector és travessat pel Torrent Fondo, paralꞏlel a la carretera BV-2249. La seva secció
és també variable. L’estudi de la topografia local aixecada per a la redacció de la modificació puntual revela que
l’amplada de la llera és troba compresa entre els 3 i els 4,5 m. Els marges són atalussats, presentant un desnivell al
marge dret (costat carretera BV-2249) de l’ordre de 5 m i una mota de protecció al marge esquerre (costat camps) de
l’ordre de 1 m d’alçada. Tant a la llera com als marges hi ha abundant vegetació.
L’aplicació de la directriu de preservació front els riscs d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme obliga
a la consideració de les afectacions que generen les lleres públiques sobre l’àmbit de la Modificació Puntual del
P.G.O. de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”. Amb aquesta finalitat, és necessària la caracterització del comportament
hidràulic dels cursos d’aigua que poden afectar l’àmbit i la delimitació de les zones inundables seguint les
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editat per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA, març 2003). El resultat del procés és una proposta de zonificació de l’espai fluvial que permet aplicar la
regulació d’usos corresponents a la directriu de preservació front els riscs d’inundació, esmentada anteriorment.
El present document estudia el comportament hidràulic dels torrents indicats anteriorment i defineix les actuacions
necessàries per garantir el correcte desguàs d’aquestes lleres, així com la plena compatibilitat d’usos prevista a la
directiu de preservació en front els riscos d’inundació inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme.

2. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

L’àmbit es troba afectat per dues lleres.
A la part nord de l’àmbit neix un torrent innominat que desemboca al Torrent de Ca l’Esteve, que ja és
exterior a l’àmbit. La secció d’aquest torrent innominat és variable, en forma de “V” i encaixat dins dels
camps de l’entorn. La fondària es troba compresa entre els 80 cm al seu naixement, fins a uns 5 metres de
fondària segons la secció (veure figura número 2).

S’estudia el comportament de la capçalera del torrent innominat, des del seu naixement fins al límit del sector.
També s’estudia el comportament d’un tram de 225 m de longitud del Torrent Fondo, des del seu naixement, fins a
l’extrem aigües avall dins de l’àmbit.

3. CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DELS TORRENTS
En l’anàlisi hidrològic per a l’estimació dels cabals d’avinguda s’ha considerat les característiques hidrològiques
recollides a la taula número 1.
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Taula 1. Característiques geogràfiques de les conques
CONCA

1. Conca torrent innominat
2. Conca Torrent Fondo

Superfície
(Ha)

Longitud llera principal
(m)

Pendent llera principal
(%)

8,035
11,572

700
581

7,80 %
6,37 %

El càlcul es realitza emprant el Mètode Racional i seguint els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua,
publicats a “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.
Les fonts de documentació i les estimacions emprades per a la determinació de les diferents variables de
càlcul es consigna a l’annex 1. Per a la simulació de l’estat corresponent al desenvolupament de la
modificació puntual, es considera l’increment d’impermeabilització sobre la conca que suposa la nova
ordenació.
Els resultats obtinguts en termes de cabals d’avinguda es recullen a la taula número 2.
Taula 2. Cabals associats a diferents períodes de retorn
Torrent
T = 10 anys
1. Conca torrent innominat. Estat Actual
1,5 m3/s
2. Conca Torrent Fondo. Estat Actual
2,1 m3/s
1. Conca torrent innominat. Estat Projectat
2. Conca Torrent Fondo. Estat Projectat

2,5 m3/s
2,4 m3/s

Cabal d’avinguda
T = 100 anys
3,3 m3/s
4,6 m3/s

T = 500 anys
4,8 m3/s
6,8 m3/s

4,5 m3/s
5,0 m3/s

6,1 m3/s
7,4 m3/s

4. CONSIDERACIONS HIDRÀULIQUES
Pel que respecta al Torrent Innominat, el desenvolupament del sector “Clot de Xarelꞏlo 2” escurça el seu
recorregut, desplaçant la seva capçalera en sentit nord. La llera resultant queda circumscrita als espais
verds previstos en la nova ordenació. Es conformarà una secció tipus amb una amplada de 5 metres i
talussos 2H:1V d’una alçada mínima de 1 m. El pendent longitudinal en aquest tram serà de l’ordre del
10%. En aquestes condicions, la capacitat de la secció (considerant règim permanent uniforme i una
rugositat de 0,060) és de 64 m3/s, molt superior als 6,1 m3/s que es generen en un episodi de precipitació
associat a 500 anys de període de retorn. Per tant, s’està en condicions de seguretat envers l’eventual
inundació que puguin ocasionar episodis de precipitació associats a períodes de retorn de fins a 500 anys.
En quant al Torrent Fondo, aquest discorrerà dins de terrenys qualificats com a Protecció Viària. Per tant,
restarà inalterat respecte al seu estat actual. L’estimació de la seva capacitat considerant règim permanent
uniforme aplicat sobre les característiques de la secció tipus (amplada de solera: 3 m; alçada mínima de
marges: 1 m; talussos 2H:1V; rugositat 0,060; perfil longitudinal promig: 2,4%) dona un cabal de 20 m3/s.
Per tant, el pas del cabal associat a un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn (que s’estima
en 7,4 m3/s) no ha de suposar problemes d’afectació per inundabilitat, i menys en una zona lliure
d’edificació doncs es tracta de terrenys qualificats com a Protecció Viària.
5. SÍNTESI I CONCLUSIONS
Els terrenys de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa “El Clot del Xarelꞏlo 2”
estan situats al sud del terme municipal i ocupen una superfície de 118.422 m². Limiten al sud amb la
carretera BV-2249, a l’oest, amb el carrer d’Alemanya; al nord, amb el torrent de Ca l’Esteve; i a l’est, en
part amb sòls no urbanitzables i en part amb sòl industrial del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Els terrenys en qüestió estan ocupats en part per conreus de secà i una part estan erms.
L’àmbit es troba afectat per dues lleres. A la part nord de l’àmbit neix un torrent innominat que desemboca
al Torrent de Ca l’Esteve, que ja és exterior a l’àmbit. En el límit sud del sector, aquest és travessat pel
Torrent Fondo, paralꞏlel a la carretera BV-2249. La proximitat d’ambdues lleres motiva la redacció d’un
estudi d’inundabilitat local, seguint les directrius establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’estimació dels cabals d’avinguda, tant en l’estat actual com en el derivat del desenvolupament de la modificació
puntual és la que figura a la taula número 2, i que es repeteix a continuació.
Taula 2 (repetició). Cabals associats a diferents períodes de retorn
Torrent
T = 10 anys
1. Conca torrent innominat. Estat Actual
1,5 m3/s
2. Conca Torrent Fondo. Estat Actual
2,1 m3/s
1. Conca torrent innominat. Estat Projectat
2. Conca Torrent Fondo. Estat Projectat

2,5 m3/s
2,4 m3/s

Cabal d’avinguda
T = 100 anys
3,3 m3/s
4,6 m3/s

T = 500 anys
4,8 m3/s
6,8 m3/s

4,5 m3/s
5,0 m3/s

6,1 m3/s
7,4 m3/s

L’escassa magnitud dels cabals, així com la capacitat de les lleres existents que es mantenen, possibiliten que la
realització de l’estudi de capacitat de les lleres pugui abordar-se emprant una formulació en règim permanent
uniforme, donat que els cabals d’avinguda associats a períodes de retorn de fins a 500 anys són molt inferiors a la
capacitat que presenten les seccions més restrictives de les lleres. En concret, per al Torrent Innominat, s’obté que la
capacitat de la llera resultant del desenvolupament de la modificació puntual és de 64 m3/s, en tant que el cabal
associat a un episodi corresponent a 500 anys de període de retorn és de 6,1 m3/s. Anàlogament, per al Torrent
Fondo (que romandrà inalterat donat que queda inclòs dins dels terrenys qualificats com Protecció Viària) la capacitat
de la llera és de 20 m3/s, en tant que el cabal corresponent a 500 anys de període de retorn és de 7,4 m3/s.
En conseqüència, es pot afirmar que el desenvolupament de la Modificació Puntual del P.G.O de Masquefa “El Clot
del Xarelꞏlo 2” compleix amb la compatibilitat d’usos prevista a la directriu de preservació front el risc d’inundació
inclosa al Reglament de la Llei d’Urbanisme, donat que es contemplen les actuacions necessàries per a la protecció
en front als riscos d’inundació a l’àmbit del sòl urbà inclòs a l’àmbit, tal com estipula l’article 6.5 de l’esmentat
reglament.
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ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Innominat. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estat actual
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

80.350 m²
700 m
7,80 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,000 km2
KA  1
15
Ka : 0,001
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
39,92%

32.078

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

C

D

MÈTODE RACIONAL

D

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

<3

6.744

3,6

 L
T c  0 ,3  
 j 0 , 25


14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0780

25
35

12
17

7
10

m: 0,5168

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

41.528
80.350

13,60 mm
17,68 mm






A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Tc:
L:
j:
m:

0 , 76

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 700 m

Tc : 0,198 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

3,94

Tc1,25

Tc : 0,198 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
125,68
208,73
276,49
2,07
13,60

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

7,59

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
17,68
17,68
17,68
Cm,T
0,530
0,697
0,775

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

51,68%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

8,39%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,08035 km²
K:
1,009

18
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,53
125,68
1,5
18,7

100
0,70
208,73
3,3
40,8

500
0,78
276,49
4,8
60,1

Pàg. 2

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Fondo. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estudi estat actual
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

115.722 m²
581 m
6,37 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,116 km2
KA  1
15
Ka : 1,000
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
60,78%

70.337

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

C

D

MÈTODE RACIONAL

D

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

<3

5.318

3,6

Tc 

 L
 0,3   0 ,25
j
(2   )

1

1

14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0637

25
35

12
17

7
10

m: 0,3462

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

40.067
115.722

15,09 mm
19,62 mm

A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T






0 ,76

Tc:
L:
j:
m:

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 581 m

Tc : 0,191 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

2,16

Tc1,25

Tc : 0,191 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
128,11
212,77
281,83
1,38
15,09

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

11,55

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
19,62
19,62
19,62
Cm,T
0,493
0,665
0,748

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

34,62%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

4,60%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,11572 km²
K:
1,009

20
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,49
128,11
2,1
17,7

100
0,67
212,77
4,6
39,7

500
0,75
281,83
6,8
59,1

Pàg. 2

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Innominat. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estat projectat
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

80.350 m²
700 m
7,80 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,000 km2
KA  1
15
Ka : 0,001
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

C

D

MÈTODE RACIONAL

D

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

<3

1.299

3,6

 L
T c  0 ,3  
 j 0 , 25


14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0780

25
35

12
17

7
10

m: 0,9838

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

79.051
80.350

4,70 mm
6,10 mm






A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Tc:
L:
j:
m:

0 , 76

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 700 m

Tc : 0,186 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

100

0,76

Tc1,25

Tc : 0,186 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
129,84
215,65
285,65
3,94
4,70

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

100

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
6,10
6,10
6,10
Cm,T
0,838
0,919
0,948

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

98,38%
100,00%

C

4

Plantacions regulars
d'aprofitament forestal

Roques impermeables

B

6

>= 3

Roques permeables

A

8

Molt bona

1,62%

Grup de sòl (%)

B

15

<3

Po =
P'o =

Po (mm)
A

Po (mm.)

R

Praderies

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,08035 km²
K:
1,009

6
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,84
129,84
2,5
30,5

100
0,92
215,65
4,5
55,6

500
0,95
285,65
6,1
75,8

Pàg. 2

ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA
Torrent Fondo. Clot del Xarelꞏlo. Masquefa.

Estudi estat projectat
2. DADES DE PRECIPITACIÓ

1. PARÀMETRES DE LA CONCA
Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

Les dades de precipitació s'obtenen del catàleg de descàrrega de cartografia de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Inici > Consulta de
dades > Catàleg de descàrrega cartografia > Cabals > Precipitacions màximes) en base a la quadrícula de dades corresponent a les Rieres del
Maresme.

115.722 m²
581 m
6,37 %

Mapa de Conca

L'aplicació de la metodologia dels polígons de Thiessen a la conca objecte d'estudi dona com a resultat les
següents precipitacions

T (anys)
Pd (mm)

10
115,0

100
191,0

500
253,0

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
log A
A : 0,116 km2
KA  1
15
Ka : 1,000
Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys)
10
100
500
Pd (mm)
115,0
191,0
253,0

Mapa Geològic

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT
Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió: Cm,T 

(P'd,T P'0 )(P'd,T 23  P'0 )
(P'd,T 11 P'0 )2

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau
TOA

Descripció
Tonalites biotítiques o biotiticohornblèndiques

Sòl tipus
D

S'assimila a sòl tipus B

Pàg. 1

Coeficient corrector:
Ús/tipus de sòl

Superfície (m2)

Guaret

Conreus en filera
57,42%

66.442

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Pendent (%)

Po (mm)
B

C

D

C

MÈTODE RACIONAL

D

6

4

>= 3

N

17

11

8

6

Q 

<3
>= 3

R/N
R

20
23

14
16

11
8

8
6

>= 3
<3
>= 3

N
R/N
R

25
28
29

16
19
17

11
14
10

8
11
8

K 1

>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3
>= 3
>= 3
<3

N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N

32
34
26
28
30
37
42
47

19
21
15
17
19
20
23
25

12
14
9
11
13
12
14
16

10
12
6
8
10
9
11
13

>= 3
Plantacions regulars
d'aprofitament forestal
<3

Masses forestals (boscos,
matolls, etc.)

3,6

Tc 

 L
 0,3   0 ,25
j
(2   )

1

1

14

8

6

23
33

14
18

9
13

41

22

15

j: 0,0637

25
35

12
17

7
10

m: 0,4258

Bona

22

14

Molt bona

25

16

26
34
42
34
42

15
19
22
19
22

10
14
15
14
15

50
17

25
8

16
5

Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja

62

Bona
Molt clara

40

Clara

60

24

14

10

Mitja

34

22

16

Espesa
Molt Espesa

47
65

31
43

23
33
3

<3

5
2
4
2
1,5
1
4

49.280
115.722

12,61 mm
16,40 mm

A:
I:

Àrea de la conca (km²)
Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració
de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
Coeficient d'uniformitat
Temps de concentració de la conca (h)

Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T






0 ,76

Tc:
L:
j:
m:

Temps de concentració de la conca (h)
Longitud del llit principal de la riera (Km)
Pendent del llit principal de la riera (m/m)
Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:
L: 581 m

Tc : 0,184 h

Càlcul del coeficient d'uniformitat
S'avalua segons la fórmula del CEDEX

K  1

Tc1,25

Tc : 0,184 h
K : 1,009

14  T c1,25

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
S'obté a partir de la següent expressió:
essent
28 0 ,1  Tc0 ,1

100

It 

P ' d  I1

24  Id






Pd':
I1/Id:
Tc:

0, 4

Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
Factor regional de valor 11 en aquest cas
Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
T (anys)
10
100
500
IT (mm/h)
130,38
216,54
286,84
1,70
12,61

Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T
Àrea
Coeficient d'uniformitat

P'o =

Cabal (m3/s)

Càlcul del temps de concentració
El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:

24

58

Q:
Cm,T:

K:
Tc:

10,91

53

Pobre
Mitja

K ;

Tc1,25
14  Tc1 .25

Mitja
Bona

>= 3
<3

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :
T (anys)
10
100
500
P'd,T (mm)
115,0
191,0
253,0
P'o (mm)
16,40
16,40
16,40
Cm,T
0,556
0,719
0,794

100

C m ,T  I  A

Pobre

>= 3

42,58%
100,00%

B

8

<3

Roques impermeables

A

15

Molt bona

Roques permeables

Grup de sòl (%)

A

Po (mm.)

R

Praderies

Po =
P'o =

Caract. Hidrol.

>= 3

>= 3

Ferms granulars (no pav.)
Empedrats
Paviments (form. o bitum.)
Urbanitzacions

4. CÀLCUL DELS CABALS D'AVINGUDA

1,3
Superfície (%)

A: 0,11572 km²
K:
1,009

16
T (anys)
Cm,T
IT (mm/h)
Q (m3/s)
q (m3/s/km2)

10
0,56
130,38
2,4
20,3

100
0,72
216,54
5,0
43,6

500
0,79
286,84
7,4
63,8

Pàg. 2
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ANNEX 4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
1. OBJECTE DE L’ESTUDI
En el present estudi s’avalua la Modificació Puntual del PGO de Masquefa, amb la finalitat de comprovar i
determinar la intensitat d’aquests canvis urbanístics des del punt de vista econòmic.
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC),
determina en l’article 99.1, lletra c, que les modificacions de planejament general que comportin un increment
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús comercial, o la transformació
dels usos anteriorment establerts han d’incloure en la documentació una avaluació econòmica de la rendibilitat
de l'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació
econòmica i financera, com a separata.

La renda potencial és la que es pot atribuir a l’explotació del sòl, d’acord amb els usos i activitats més
probables dels que siguin susceptibles d’encabir en aquests terrenys. Al quadre l’apèndix 1 s’ha determinat la
renda anual d’una explotació de secà pel conreu de vinya i cereal a partir de la informació tècnica, econòmica i
contable d’explotacions similars en sòl rural.
La Capitalització de la renda de l’explotació es determina segons la fórmula:
R
V = -------------r
Ón:
V = Valor de capitalització en euros.
R = Renda anual de l’explotació en euros.
r = Tipus de capitalització.

2. CRITERIS METODOLÒGICS
Els criteris metodològics que s’han tingut en compte, a l’hora de realitzar l’avaluació econòmica de la
rendibilitat de l’operació, han estat:


Visualitzar el conjunt de l’operació de transformació urbanística del sector amb les seves càrregues i
els seus beneficis.



Analitzar el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació
proposada, mitjançant la metodologia del valor residual estàtic (calculat d’acord amb el que es disposa
al Reial Decret 1492/2011).



Els paràmetres urbanístics incorporats són els definits als quadres de dades de la Modificació Puntual
del PGO de Masquefa.

El tipus de capitalització aplicable es determina d’acord amb el Reial Decret 1492/2011, i serà l’establert en
l’apartat 1 de la disposició addicional sèptima de la Llei del sòl estatal, valor promig de les dades anuals
publicades per el Banc d’Espanya de la rendibilitat de les Obligacions del Estat a 30 anys, corresponents als
tes anys anteriors a la data de la valoració, cal aplicar també un coeficient corrector establert a l’annex 1 del
Reial decret, segons el tipus de cultiu o aprofitament. En el present cas s’aplica 0,49 que correspon a “tierras
de labor de secano”.

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
3.1. PLANEJAMENT VIGENT

2,74 + 2,68 + 2,62
Promig 3 any anteriors = ------------------------------ = 2,68
3

A l’àmbit de la Modificació Puntual el planejament vigent té vàries classificacions de sòl:

Per tant, el tipus de capitalització resultant és: 2,68 x 0,49 = 1,3132%




Sòl urbà ............................................
Sòl no urbanitzable ...........................
Total ..................................................

3.422 m2
115.000 m2
118.422 m2

La modificació preveu un canvi de qualificació dels 870m² de sòl urbà, d’espais lliures a sistema viari (per
permetre l’accés al nou sòl urbanitzable). Als efectes de la present modificació no es valoren aquests terrenys
ja que són terrenys de propietat municipal que no formaran part de l’àmbit de gestió.

La renda per hectàrea és: 582,77€/ha
El valor de capitalització en conseqüència és
582,77€/ha
VALOR= -------------------------- =
1,3132/100

44.377,86€/ha

Per la valoració del valor final del sòl, cal tenir en compte la localització dels terrenys. En el present cas, es
considera un factor de localització de 1.
3.1.1. Valor del sòl no urbanitzable
El sòl rural es valora mitjançant la capitalització de la renda real o potencial de l’explotació calculada, d’acord
amb el Reial Decret 1492/2011, Reglament de valoritzacions de la Llei del sòl.

En total la modificació afecta a 115.000 m² de sòl no urbanitzable, el valor del sòl és:
VALOR SÒL = 44.377,86 €/ha x 11,5 ha = 510.345,39 €
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3.2. PLANEJAMENT PROPOSAT

3.3. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN TERMES COMPARATIUS

A l’àmbit de la Modificació Puntual, el planejament proposat té vàries classificacions de sòl:

Valor de l’aprofitament:




Sòl urbà (vialitat)...................................................
Sòl urbanitzable “El Clot del Xarel.lo 2” ................
Total ......................................................................

3.422 m2
115.000 m2
118.422 m2

El valor en l’escenari del planejament vigent és de:

510.345,34 €

El valor en l’escenari del planejament proposat és de:

882.726,42 €

Per tant, el rendiment econòmic que resulta de la nova ordenació és superior al derivat del planejament vigent.
Com ja s’ha mencionat, la modificació preveu un canvi de qualificació dels 870m² de sòl urbà, d’espais lliures a
sistema viari (per permetre l’accés al nou sòl urbanitzable). Als efectes de la present modificació no es valoren
aquests terrenys ja que són terrenys de propietat municipal que no formaran part de l’àmbit de gestió.

4. ESTUDI DE MERCAT

3.2.1. Valor del sòl urbanitzable
VALOR DE MERCAT SÒL INDUSTRIAL data febrer 2019
El mètode vigent per calcular el valor del sòl està establert al Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, en concret a l’article 22, que diu que els
valors de reparcelꞏlació del sòl per cadascun dels usos considerats es determinaran pel mètode residual
estàtic, d’acord amb la següent expressió:
Vv
Vs = ----------------- - Vc
K
On:
- Vs = Valor del sòl urbanitzat no edificat en €.
-

Vv = Valor en venda del m² sòl de l’ús considerat en base a un estudi de mercat.

-

K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generades, incloses les de finançament,
gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària.
Aquest coeficient tindrà un valor de 1,4.

-

Vc = Valor dels costos d’urbanització €.

Nº
Ref.
1
2
3
4
5
6

Referències de mercat
Font
d'informació
Zona
Piera
habitaclia.com
El Bruc
habitaclia.com
Igualada
habitaclia.com
habitaclia.com Santa Margarida de Montbui
Capellades
habitaclia.com
Masquefa
habitaclia.com
Preu mig unitari de mercat

m²
sòl
Preu €
20.600 1.000.000
4.759 476.000
5.805 360.000
5.350 481.500
15.200 1.100.000
38.800 6.984.000

5. ESTIMACIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ

El valor en venda del 85% del sòl privat ascendeix a 4.504.320,00 €.

COSTOS D’URBANITZACIÓ
obres urbanització
Implantació de serveis urbans i moviments de terres
Zones verdes 30% àmbit
Càrregues externes: Urbanització rotondes
Càrregues externes: urbanització zones verdes
Mesures protecció i millora medi ambient

Els costos d’urbanització totals (veure punt 5) ascendeixen a 2.334.645,00€.

Altres despeses 10% obres urbanització

Els terrenys corresponen al sector de sòl industrial “El Clot del Xarel.lo 2” de 115.000 m2. L’aprofitament
màxim del sòl privat serà de l’ordre del 50% de la superfície total del sector, que equival a 57.500 m2.
De l’estudi de mercat (veure punt 4) s’obté un preu mig del m2 del sòl industrial de 92,16 €/m2sòl. Així, el valor
en venda del sòl urbanitzat ascendeix a 5.299.200 €.

Preu Unitari
€/m² sòl
49
100
62
90
72
180
92,16

€/m²
25€/m² sostre
5€/m² sòl

m²
51.750,00
34.500,00

1.231 m² x 5 €/m² =
Total obres urbanització
TOTAL COSTOS

El valor de repercussió del sòl serà:
Vv
Vs = -------------- - Vc
1,4
Vv: 4.504.320,00 €

€
1.293.750,00
172.500,00
500.000,00
6.155,00
150.000,00
2.122.405,00
212.240,00
2.334.645,00

Masquefa, setembre 2020
L’Equip redactor

Vc: 2.334.645,00€
Per tant, el valor residual del sòl serà: Vs = 882.726,42 €

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins, col.legiat núm. 8857
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4. MOSTRES DE MERCAT
Mostra 1
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Apèndix 1. Renda anual d’una explotació de secà per conreu de vinya i cereal
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ANNEX 5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
1. Textos legals de referència


Llei 2/2008, de 20 de juny, Text refós de la Llei de sòl estatal.

“Article 15. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un
informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en particular l’impacte de
l’actuació en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.”


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

“Art. 59. punt 3 :
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació
dels sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.”
“Art. 116 punt 6:
Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte
d’execució, d’acord amb el què disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament
d’aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del què preveu la legislació
d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació
estableix.”

2. Punts bàsics als quals dóna resposta l’informe
En l’àmbit de la modificació que afecta a sòl no urbanitzable i a sòl urbà es fa una valoració de l’impacte de les
actuacions previstes en les finances de l’Ajuntament de Masquefa, com a responsable del manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació de serveis necessaris.
La Hisenda pública afectada és l’Ajuntament de Masquefa.
3. Despeses d’implantació i manteniment de les infraestructures necessàries
Criteris generals aplicats.
Es considera que la implantació dels serveis no té cap incidència en les finances municipals ja que aniran a càrrec
dels propietaris del sòl urbanitzable. La valoració de les despeses per manteniment i despeses de prestació de
serveis es fan a partir de les dades habitualment acceptades en aquets tipus d’estudis.
Criteris específics de cada infraestructura.
a) Xarxa viària.
Els materials a utilitzar pel paviment, senyalitzacions, mobiliari urbà i vegetació són els exigits habitualment
per l’Ajuntament de Masquefa.
No té despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.
El manteniment de la vialitat té una ràtio anual de 1,20 €/m², el que suposa:



Decret Llei 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei
del sòl estatal.

“art 3:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Vialitat SUD “El Clot del Xarel.lo 2” i accesos carrer Alemanya
Rotonda accés carretera de Sant Llorenç d’Hortons
Total

m² vialitat
2.000
900

€/m² vial
1,5
1,5

€
3.000
1.350
4.350

b) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica.
No té despeses d’implantació ni manteniment directe. Dependrà de l’empresa Fecsa-Endesa i dels usuaris
del subministrament.
c) Xarxa d’enllumenat públic.

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de
los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.
2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística a que se refiere el artículo 15.5
de la Ley de Suelo, constará, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de
sostenibilidad económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación con las
estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su caso, la propuesta de las medidas que
favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o el reajuste económico para la Hacienda Local que
pudiera derivarse del análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al que se refiere el
apartado anterior.”

No té despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.
Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida de manteniment de la xarxa
viària i de les zones verdes.
d) Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, té les canalitzacions necessàries, per tal que les diferents
companyies puguin subministrar el servei de comunicació.
No tenen despeses directes d’implantació ni manteniment.
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Aquests ingressos seran de tres tipus:

e) Xarxa d’aigua potable.
La xarxa es projecta seguint les indicacions de l’empresa concessionària. No tenen despeses
directes d’implantació ni manteniment, que es consideren unes despeses de relació entre
l’empresa concessionària i l’usuari.

a)

Impostos extraordinaris, com les llicències d’obra i taxes de construcció, no es té en compte aquest ingrés ja
que és extraordinari.

b)

Impost dels béns immobles: IBI Els valors actualitzats a 2018 de l’IBI de Masquefa són:

f) Xarxa de sanejament. Aigua pluvials i residuals.


Import quota anual de nau industrial.............. = 3,0 €/m² edificat

S’han de projectar seguint les ordenances dels tècnics municipals.
La quota anual estimada de l’IBI s’obté per aplicació d’aquest valor a tot el sostre:
No tenen despeses d’implantació. Les despeses derivades del manteniment estan incloses dins
de la partida de manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes.

L’edificabilitat bruta màxima és 0,45 m²st/m²sòl, per tant el sostre màxim serà:
115.000 m² àmbit x 0,45 = 51.750 m² sostre

g) Sistema de zones verdes.
Els materials utilitzats pel paviment, mobiliari urbà i vegetació seran els exigits habitualment per
l’Ajuntament de Masquefa.

m² sostre
51.750

SUD “El Clot del Xarel.lo 2”
Total

No tenen despeses d’implantació, correspon l’execució als propietaris del sector.

IBI
€
155.250,00

valor €/m² sòl
3,0

Per el manteniment de les zones verdes, amb tractament arbrat i arbustiu, es considera una
repercussió anual de 0,6 €/m², el que suposa:
c)
SUD “El Clot del Xarel.lo 2”

m² espais lliures
39.000
total

€/m²
0,6

€
23.400
23.400

Impost d’activitats econòmiques, no es pot determinar a hores d’ara, ja que hi influeixen paràmetres de temps i
superfície dels que no podem disposar.

Total ingressos IBI ....................................................................155.250 € anuals
TOTAL INGRESSOS

155.250 € anuals

L’impacte total de l’actuació en la hisenda pública és de:
7. Conclusió
Total cost manteniment de la vialitat................................................. 4.350 € anuals
Total cost manteniment de les zones verdes.................................... 23.400 € anuals
TOTAL COST MANTENIMENT

27.750 € anuals

Ingressos derivats de l’actuació

+ 155.250 € anuals

Despeses derivades de l’actuació

- 27.750 € anuals

Saldo resultant

+ 127.500 € anuals

4. Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la posada en marxa dels serveis
resultants.

S’estima que l’actuació urbanística plantejada generarà un impacte positiu en el pressupost corrent de l’Ajuntament
de Masquefa avaluat en 127.500 € anuals, per el que es garanteix la sostenibilitat econòmica d’aquesta actuació.

Es considera que no és necessari dur a terme la posta en marxa de cap nou servei resultant de
l’actuació, excepte, els derivats del manteniment de les infraestructures ja existents.

Cal recordar que en el present informe no s’han tingut en compte els ingressos per llicències d’obra i taxes de
construcció, l’impost de circulació dels vehicles, ni com ja s’ha citat el d’activitat econòmiques (IAE).
Es conclou que la proposta és sostenible per la hisenda pública.

5. Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
El sòl destinat a usos productius és l’indicat en la modificació puntual del PGO. Es preveu la construcció
d’edificacions destinades a activitats industrials – logístiques, en la proporció d’usos que s’estableix al
propi Pla.

6. Ingressos municipals generats per la urbanització proposada.

Masquefa, juny de 2020
L’Equip redactor

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins, col.legiat núm. 8857

La localització del sostre destinat a activitats econòmiques que preveu la modificació del PGO a l’àmbit
del sòl urbanitzable, suposaran uns ingressos que permetran la sostenibilitat de la urbanització
proposada.
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ANNEX 6. Notes Registre de la Propietat. Finques aportades

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

ANNEX 6. NOTES REGISTRE DE LA PROPIETAT
D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, tota modificació del planejament urbanístic general que comporti la
transformació dels usos establerts anteriorment, ha d’incloure la relació de persones propietàries o titulars
de drets reals sobre les finques de l’àmbit dels darrers cinc anys, a comptar de la data d’inici del
procediment de modificació.
En l’àmbit de la Modificació Puntual en el que es produeix canvi del règim jurídic del sòl, en la zona que
passa de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable, els titulars de les finques són:

8

12

6856

8

13

6856

8

15

568

8

16

568

7

9

6389

7

10

6389

7

12

4375

7

13

4375

7

14

4375

7

21

4375

La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
50,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
50,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 21/10/16 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL
La Masia de
100,00% 01/07/15 Masquefa, SL

50,00%
50,00%

Titular

Data Títol

% Titularitat

Titular

Data Títol

% Titularitat

Polígon

Parcel.la

núm Finca Registral

QUADRE RESUM TITULARS REGISTRALS A DATA FEBRER 2019. REGISTRE IGUALADA 2

La Masia de
04/11/16 Masquefa, SL
La Masia de
04/11/16 Masquefa, SL

IDENTIFICACIÓ FINQUES CADASTRALS
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El quadre resum dels propietaris anteriors és el següent:

Polígon
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7

Parcel.la
12
13
15
16
9
10
12
13
14
21

Núm Finca
Registral
6856
6856
568
568
6389
6389
4375
4375
4375
4375

% Titularitat
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Data Títol
11/11/13
11/11/13
14/11/08
14/11/08
11/11/13
11/11/13
23/01/97
23/01/97
23/01/97
23/01/97

Titular
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Actividades Freixa, SL
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes
Josep Maria Llerda Reynes

% Titularitat

50,00%
50,00%

Data Títol

Titular

23/12/14 Penya del Migdia 576, SL
23/12/14 Penya del Migdia 576, SL

% Titularitat

50,00%
50,00%

Data Títol

Titular

20/06/07 Vinya Montserrat, SL
20/06/07 Vinya Montserrat, SL

Tot seguit s’adjunten les certificacions registrals de la titularitat de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació puntual, d’ençà l’any 2014.
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ANNEX 7. RESUM EXECUTIU
La legislació urbanística d’aplicació a Catalunya estableix que la ciutadania té dret a consultar i ser informada
sobre el contingut dels instruments de planejament i que en la informació pública dels instruments de
planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s’exposi un document comprensiu dels extrems
següents:
-

Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d’un
instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació
proposada altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració.

-

Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments,
i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

En el present annex es realitza un resum de les determinacions urbanístiques proposades a la Modificació
Puntual del PGO de Masquefa “El Clot del Xarel.lo 2”.
La Modificació Puntual es fonamenta en diverses raons d’interès general:
-

Afavorir l’execució del planejament de manera més eficient possible i el desenvolupament
econòmic que es deriva de l’execució d’aquest.

-

Donar resposta a les noves exigències i expectatives que necessita l’actual situació
econòmica i social, aplicant criteris d’eficiència d’ús del sòl.

-

Assegurar mitjançant un desenvolupament urbanístic sostenible, l’adequada protecció del
medi ambient urbà, rural i natural.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha de
dotar al municipi de nou sòl per a la implantació d’activitats que requereixen de parcelꞏles mitjanes (més de
5.000m²) i grans (més de 20.000 m²).
L’ordenació prevista en la present modificació puntual incorpora la reserva viària per al futur vial que ha d’unir
el nucli de Masquefa amb la BV-2249, previst en el PTCC. Aquesta reserva viària coincideix igualment amb
les previsions del quart cinturó metropolità (B-40), d’acord amb els estudis informatius realitzats.
Igualment, aquesta Modificació Puntual del PGO de Masquefa compleix amb les prescripcions de l’article 3.14
del Pla Territorial de les Comarques Centrals, en quan es tracta de l’ampliació de l’espai necessari per a la
continuïtat d’una activitat econòmica especialment unitària d’especial interès per al municipi (ampliació de les
instalꞏlacions de l’empresa ALDI), no essent possible realitzar l’ampliació en el sector ja planificat i
desenvolupat, es tracta d’una activitat intensiva de gran projecció territorial, d’impossible trasllat, i representa
una activitat d’especial importància pels seus llocs de treball i per la generació de riquesa a nivell local (article
3.14.d).
Els terrenys objecte de la modificació ocupen una superfície total de 118.422 m² i es troben situats al sud del
terme municipal de Masquefa, entre el polígon industrial “El Clot del Xarelꞏlo” i la zona industrial situada als
entorns de la carretera BV-2249 al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. La Modificació Puntual afecta el
contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes:

La Modificació Puntual estableix un canvi de qualificació en el sòl urbà i delimita un sector de sòl urbanitzable.
Les determinacions proposades afecten el contingut dels plànols normatius i a les NNUU de planejament
general de Masquefa en els següents aspectes:
El sòl urbà:
Canviar la qualificació urbanística vigent de diferents porcions de sòl, amb una superfície total de 3.422
m² i totes dues qualificades de sistemes d’espais públics que estan situades en al zona industrial El Clot
del Xarelꞏlo, per unes noves qualificacions que també seran totes elles sistemes d’espais públics, amb
l’objectiu de possibilitar la formació dels accessos al nou sector, a la vegada que també es milloraran els
accessos al polígon industrial existent. Es mantenen les reserves d’espais lliures i equipaments.
El sector de sòl urbanitzable:
Superfície:

115.000 m²sòl

Edificabilitat màxima:

0,45 m²st/ m²sòl

Cessions per a sistemes:

mínim 50% del sòl delimitat

- Zones Verdes:

mínim 15%

- Equipaments:

mínim 5%

- Protecció viari:

mínim 11%

Obligacions:
-

Executar les obres d’urbanització fins a dotar el sector dels serveis i urbanització suficients,
perquè n’assegurin els requisits per a fer edificable la parcelꞏla resultant, d’acord amb els criteris
establerts a la legislació vigent.

-

Cedir gratuïtament els sòls destinats a sistemes locals i generals, lliures de càrregues,
gravàmens, llogaters i ocupants, degudament urbanitzats.

-

Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el 15% de l’aprofitament
urbanístic del sector, que es concretarà en el Projecte de Reparcelꞏlació.

-

Urbanització d’una rotonda a la carretera BV-2249 a la cruïlla amb el carrer Alemanya com a
càrrega externa al sector, la qual figura als plànols d’ordenació amb caràcter indicatiu, a concretar
en el Pla Parcial que desenvolupi el sector.

-

Urbanització de la rotonda a situar al carrer Alemanya per l’accés a la nova zona industrial, com a
càrrega externa del sector. A concretar en el Pla Parcial que el desenvolupi.

-

Urbanització de la nova zona verda que es compensa en sòl urbà. S’executarà de forma unitària
amb les obres d’urbanització del Pla Parcial.

-

Caldrà assumir el cost de de la instalꞏlació d’una altra marquesina a l’altra banda de la BV-2249 i
les obres corresponents per tal de garantir un creuament segur per als usuaris del transport
públic.
Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament d’aigua o de
sanejament, o be l’ampliació de les ja existents, correspondrà als propietaris del sector.



Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una superfície
total de 115.000 m².

-



Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarelꞏlo” per possibilitar
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarelꞏlo 2” des del carrer d’Alemanya, amb una
superfície a modificar en el sòl urbà de 3.422 m².

COMPARATIU DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. Planejament vigent/proposat



La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la carretera
BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou sector industrial.

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per dur a terme l’ampliació del Centre logístic ALDI i
poder mantenir la funcionalitat del complex.

QUADRE DADES
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT

m² sòl

m² sòl
3.422,00

115.000,00
118.422,00

3.422,00
115.000,00
118.422,00
ANNEX 7. RESUM EXECUTIU 1

ANNEX 8. Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL·LO 2”

Masquefa

Juny 2020

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
ÍNDEX
MEMÒRIA

5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1. DADES BÀSIQUES

5.1. Estratègies d’integració paisatgística

2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

5.2. Criteris i mesures d’integració paisatgística

2.1. Planejament territorial

6. CONCLUSIONS

2.1.1.Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
ANNEX 1. CONQUES VISUALS
2.2. Planejament sectorial
ANNEX 2. SECCIONS TRANSVERSALS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. TRACTAMENT DE TALUSSOS
2.2.1.Medi natural
2.3. Planejament municipal
2.4. Catàlegs de paisatge
3. EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL
3.1. Descripció del paisatge
3.2. Components del paisatge a escala territorial
3.3. Dinàmiques del paisatge
3.4. Valors del paisatge
4. EL PAISATGE DEL LLOC I LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.1. Descripció i visibilitat de l’emplaçament
4.1.1.Estructura del lloc
4.1.2.Visibilitat de l’emplaçament
4.1.3.Alternatives d’ubicació
4.2. Programes i requisits de la Modificació Puntual
4.2.1.Finalitat i justificació de la Modificació Puntual
4.2.2.Components de la Modificació Puntual
4.3. Visió integral de la Modificació Puntual
4.3.1.Inserció de la Modificació Puntual i visió global de l’ordenació
4.3.2.Alternatives d’ordenació
4.3.3.Valoració global dels canvis induïts per la Modificació Puntual
4.4. Anàlisi sistemàtica de les transformacions

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O. DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”
MASQUEFA
MEMÒRIA
1. DADES BÀSIQUES
Títol complert:

-

Modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “Clot del Xarelꞏlo 2”.
Síntesi de l’actuació:

-

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un altre
costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instalꞏlacions del centre logístic d’ALDI, situat a
ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat.
Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents:

-



Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques dels terrenys situats a l’est del carrer
Alemanya.



Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarelꞏlo 2”.
Promotor:

Ajuntament de Masquefa
-

Redactor de la Modificació Puntual:

EIPO, S.L.
-

Redactor de l’EIIP:

EIPO, S.L.
-

Base legal:



-

Article 3.14. de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.
Article 6.4. de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.

Àmbit de l’actuació:

Els terrenys objecte de Modificació Puntual es troben situats al sud del terme municipal de Masquefa al
costat del complex logístic ALDI, i ocupen una superfície total de 118.422 m².

Figura 1. Situació

-

Superfície transformada:

L’àmbit de la modificació puntual té una superfície de 118.422 m², es troba en una zona agrícola al sudest
del municipi de Masquefa. Els terrenys es situen en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les
cotes 271 del marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent
de Ca l’Esteve.
Els terrenys mantenen una coberta principalment agrícola amb zones de vinyes i cultius herbacis de secà,
zones ermes fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola i claps forestals de pinedes de pi blanc i alzines.
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Figura 2. Àmbit de la Modificació puntual sobre ortofotomapa.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a
garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.

2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL

L’article 2.11 defineix la regulació dels sòls de protecció preventiva

2.1.1. Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
-

PLANEJAMENT SECTORIAL

Títol:

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC). Aprovat definitivament el 16 de setembre de
2008. (DOGC núm. 5241 de 22 d'octubre de 2008).
-

2.2.

Classificació:

L’àmbit de la modificació puntual s’inclou en el sòl de protecció preventiva i incorpora la previsió del nou
traçat per a un futur vial que a d’unir el nucli de Masquefa amb la BV-2249.

2.2.1. Medi Natural
L’àmbit del projecte no es localitza en l’entorn de cap figura de protecció ambiental inclosa en el Pla
d’Espais d’Interès Natural ni de la Xarxa Natura 2000.
2.3.
-

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Títol:

Text Refós de les Normes urbanístiques de Planejament general del municipi de Masquefa.
-

Classificació:

Els terrenys objecte de la modificació puntual estan classificats de sòl no urbanitzable: amb la clau 19b Sòl
no urbanitzable de protecció agrícola i clau 19a Sòl no urbanitzable d’interès ecològic.
-

Articulat:

Article 710. Defineix les característiques del sòl no urbanitzable d’interès ecològic com:
En les àrees qualificades com a sòl no urbanitzable d’interès ecològic es prohibeix qualsevol construcció.
Només s’admet la continuïtat dels usos existents que siguin compatibles amb les condicions naturals
pròpies de cada zona i amb els objectius d’especial protecció.
Article 711. Defineix les condicions d’ordenació i edificació del sòl no urbanitzable de protecció agrícola.
Planejament urbanístic en tramitació
La present modificació és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).

Figura 3. Classificació del sòl PTCC. Plànol O.5. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia.

2.4.
-

-

Articulat:

Els sòls de protecció preventiva definits en el PTPCC es regulen en el punt 6 de la memòria i al Títol II de
les Normes d’Ordenació territorial, sobre els sistemes d’espais oberts.


Article 2.10. Defineix el sòl de protecció preventiva com:

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no
hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal,
i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per
a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instalꞏlacions de valor estratègic general i

CATÀLEGS DEL PAISATGE
Títol:

Catàleg de paisatge de les comarques Centrals. Aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016.
-

Classificació:

Els terrenys de la MP estan inclosos dins la Unitat de Paisatge 27: Valls d’Anoia.
-

Descripció:

La unitat la defineix el riu que dóna nom a la vall, així com una sèrie de serres més o menys alineades que
es presenten en direcció nord-est a sud-oest i per entre les quals el riu Anoia i els seus afluents busquen el
seu camí. Vora el riu s’instalꞏlen els nuclis de població més densos i també la zona de la indústria paperera,
i més enllà altres nuclis de població amb presència de grups d’urbanitzacions dibuixant un paisatge on
l’antropització hi és ben palesa.
3
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El conjunt de la unitat té un caràcter més aviat antròpic encara que els elements naturals hi tenen una
presència considerable. A la zona nord-oest, a la denominada vall de Carme, on aquest afluent dóna nom
també al nucli de població, es manté una activitat tradicional de tipus agrari i prop d’Orpí on hi ha una major
altitud i un predomini del bosc, destaquen les zones amb més pendent i recobertes de pinedes.

3. EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL
3.1. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE
L’àmbit territorial de l’actuació s’emmarca en les serralades prelitorals drenades per la conca del riu Anoia,
que tanquen pel nord la plana penedesenca.
L’entorn de les valls d’Anoia es caracteritza per una elevada presència i caràcter antròpic que predomina la
part baixa de les serralades, ja en les zones de transició cap a la plana i al voltant del propi riu Anoia, zona
on es concentra un ric patrimoni i activitat industrial. La proliferació i el creixement de les urbanitzacions
extensives en aquest àmbit han contribuït a la antropització d’aquest espai.
En la part alta de la unitat, el relleu conformat per valls estretes i serres ha dificultat la colonització antròpica
de forma que es manté amb un caràcter més rural i natural, on l’activitat rural de petits masos dispersos pel
territori, s’insereix en la gran matriu forestal que recobreix aquestes serres.

Figura 4. Font: Catàleg de Paisatge de les comarques centrals.

Foto 1. Paisatge forestal dominant en les serres de la part alta de la unitat

3.2. COMPONENTS DEL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL:
-

El Relleu

El municipi de Masquefa s’emmarca entre les planes del Penedès i del Llobregat, en una zona de petites i
constants ondulacions, a on les esplanades s’utilitzen per a l’aprofitament agrícola. L'altitud mitja del poble
és de 256'2 metres sobre el nivell del mar, i la cota més elevada està en la part N-O del terme, en la
confluència amb el municipi de Pierola a una alçada de 339 metres.
El terreny és ondulant en bona part del municipi, a causa dels retalls alꞏluvials de les rieres que conformen
uns torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat i l’Anoia. La topografia és molt accidentada amb
una clara divisió de vessants, la que té un sentit O-E, que aboca les seves aigües vers el riu Llobregat, i la
que en sentit NO-SE aboca les seves aigües en el riu Anoia.
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Foto 3. Paisatge agrícola dominant al voltant de Masquefa amb urbanitzacions disperses pel territori.

Figura 5. Relleu en l’entorn de la MP.

-

Els elements naturals

En els vessants que conformen la xarxa hidrogràfica, pel propi relleu abrupte dels mateixos, l’activitat
agrícola ha estat menys intensa el que fa que actualment el poblament forestal sigui pràcticament continu al
voltant de rieres i torrents, en alguns sectors, alternant-se amb petits espais rurals. Aquest entorn forestal
s’estructura a partir de pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), que formen un continu força dens i amb un
sotabosc igualment dens format per espècies de marcat caràcter mediterrani. Les alzines i roures solen
aparèixer com a acompanyants d’aquest estrat arbustiu i en zones frescals i vessants obagues adquireixen
un major desenvolupament substituint a les pinedes primàries.

Els elements naturals de l’entorn són igualment diferenciats entre els elements de la plana caracteritzats per
els camps de conreu, zones ermes i prats secs i els vessants i marges de torrents amb una densa coberta
forestal, on les pinedes de pi blanc dominants es barregen amb fragments d’alzinars, pi pinyers i roure
martinenc.
En la plana, els conreus de secà situats al voltant dels nuclis i en les zones de valls i parts baixes dels
vessant estan dominats per els cereals de secà, les vinyes, les oliveres i els avellaners, al marge dels quals
creixen nitròfiles i ruderalitzades. En les zones on aquests cultius són abandonats els llistonars de
(Brachypodium retusum), colonitzen l’espai i donen pas a la formació de prats i pastures seques que agafen
un caire naturalitzat.

Foto 4. Vegetació de ribera que ressegueix els marges del torrent de Ca l’Esteve i vessants de forts pendent.
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-

L’ocupació antròpica

Com a punt de trobada entre la Catalunya interior i les planes prelitorals, les Valls de l’Anoia han jugat un
paper fonamental en la població prehistòrica del Principat, donant lloc a un ric patrimoni arqueològic i
paleontològic que abasta des del Paleolític amb les restes del primer antecessor català, popularment
conegut com en Pau (Pieralopithecus Catalaunicus), el neolític caracteritzats per els primers vestigis de
l’agricultura i la ramaderia que donaren lloc a l’establiment de les primeres comunitats sedentàries, i fins a
l’època actual, passant per els ibers, els romans, l’època medieval on s’inicia la indústria de la zona en la
vall del riu Anoia i la industrialització dels segles XIX i XX.
Actualment, l’ocupació antròpica de la zona es divideix en diferents elements. Els nuclis urbans de la zona,
s’han vist acompanyats per el creixement de nombroses urbanitzacions que s’han estès al llarg del territori.

3.3. DINÀMIQUES DEL PAISATGE
La dinàmica del paisatge actual també ha patit una evolució diferencial entre els sectors de la plana al
voltant dels nuclis i els sectors muntanyencs de les serres.
En la plana agrícola, el creixement de la població a partir dels anys 80 i 90 i la millora de les comunicacions i
el transport va donar lloc al desenvolupament de grans urbanitzacions i creixement de nuclis urbans que van
anar ocupant l’espai agrícola i les taques forestals que s’alternaven amb aquestes.
Per contra, en el sector muntanyenc, l’abandonament progressiu de les zones de cultius en vessants poc
rendibles ha donat lloc a un desenvolupament progressiu de la vegetació que ha assolit un grau de
recobriment molt elevat en determinades zones.

L’activitat agrícola tradicional de la zona, tot i que en regressió per l’abandonament de les activitats i la
pressió urbanística encara ocupa zones força àmplies en les zones dels altiplans suaus que envolten els
nuclis.
I finalment el teixit industrial, que manté una representació més elevada al voltant de les riberes del riu
Anoia lligat a les indústries tèxtils i papereres. En la zona de Masquefa, les activitats industrials tradicionals
lligades s’han vist acompanyades en les darreres dècades per el desenvolupament de polígons industrials
que acullen tota mena d’activitats.

Figura 7. Plana agrícola àmpliament dominants als anys 50. El petit nucli de Masquefa es concentra al voltant de la carretera, i encara
no existeixen desenvolupaments industrials o residencials. Font: ICC. Ortofoto 1956

Així doncs, el paisatge agrícola dominant fins als anys 60 i 70 del darrer segle, amb la presència de petits
nuclis urbans com el de Masquefa, inicià la seva transformació a partir d’aquestes dècades amb l’aparició
de sectors residencials segregats del nucli urbà que també pateix un fort creixement. Aquests creixements
es produeixen en detriment de l’espai agrícola. A partir dels anys 80 i 90 es produeix també l’inici del
desenvolupament de sectors industrials repartits al territori.

Figura 6. La presència de zones residencials i sectors industrials es barreja amb la trama agro-forestal.
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3.4. VALORS DEL PAISATGE
Els paisatges de les Valls d’Anoia atresoren importants valors:
-

Valors estètics:

Entre els valors estètics cal destacar l’ondulació intensa del territori, un element que dona força atractiu a la
unitat, atès que arriba a emmascarar visualment moltes de les grans infraestructures i dels creixements
urbans poc integrats amb el territori.
Montserrat, situat al nord-est de l’àmbit, és el gran referent visual de la zona que actua com a fons escènic
dels paisatges locals.
A nivell de més detalls entre els valors estètics de la zona hi destaquen els valors dels mosaics agrícoles i
forestals, amb un cromatisme apagat per les característiques de la vegetació i els conreus de secà.
-

Valors productius:

Aquests es concentren en les zones baixes del relleu. D’una banda els valors productius de l’agricultura
amb el cereal, l’olivera i les vinyes que formen part de la D.O, Penedès, com a principals exponents al
voltant d’aquest entorn de Masquefa, i de l’altre el teixit industrial de la indústria paperera en la vall del riu
Anoia al voltant de Capellades.
Figura 8. El nucli de Masquefa s’ha desenvolupat a partir del nucli històric i ha aparegut el creixement de sectors residencials i s’inicien
sectors industrials. Font: ICC. Ortofoto 1983

L’any 2008 els sectors residencials del Maset i Can Quiseró així com el sector industrial de Torrentfondo, en
el terme de Sant Llorenç d’Hortons, es troben plenament consolidats i s’iniciaren les obres de
desenvolupament del sector industrial Clot del Xarelꞏlo.

Històrics:

Els valors històrics es troben principalment lligats al desenvolupament industrial que en aquest entorn
s’inicia a finals del segle XIX i principis del segle XX, que donen lloc a la presència d’un ric patrimoni
arquitectònic popular d’aquest període.
En el nucli antic de Masquefa hi trobem elements d’interès com la Fàbrica Rogelio Rojo, corresponent a la
primera fàbrica que es va instalꞏlar al municipi com a fabricant de sivelles, que actualment és de titularitat
municipal dedicada a equipaments. Es tracta d’una obra d’estil popular del S. XX.

Foto 5. Primera fàbrica instalꞏlada al nucli de Masquefa als inicis del S. XX. Font: Google Maps.

-

Figura 9. Sectors residencials i industrials ja consolidats al llarg del territori, s’ha inicial la urbanització del sector Clot del Xarelꞏlo.
Font: ICC. Ortofoto 2009.

Naturals i ecològics:

Les principals formacions forestals que desprenen un valor natural i ecològic comunitari són les pinedes
mediterrànies de pi blanc, seguides dels alzinars, generalment molt fragmentats. D’altra banda són
destacables les rouredes, generalment a les fondalades més humides.
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Hi ha també boscos de ribera, sobretot alberedes i fragments d’omeda, més escassos i amb un estat de
conservació variable, al llarg de determinats trams del riu de Bitlles i de l’Anoia. Pel que fa a la fauna,
destaca l’interès ornitològic de les espècies pròpies del mosaic agroforestal i la presència de l’àguila cuabarrada al nord de la unitat. L’espai PEIN de les Valls d’Anoia recull el patrimoni natural d’aquest entorn.
-

Identitaris:

Les troballes antropològiques de (Pieralopithecus Catalaunicus), el popular Pau constitueixen un dels
principals trets identitaris de la zona que donen fe del ric patrimoni paleontològic de la zona.

4. EL PAISATGE DEL LLOC I DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
4.1.1.

Estructura del lloc

El paisatge local, proper a l’àmbit de la Modificació Puntual, és una bona representació del paisatge
dominant de la zona. La matriu agrícola de cultius de secà on predominen els cultius de vinya i els cereals
de secà es veu vertebrada per la xarxa hidrogràfica de relleu abrupte al llarg de la qual es desenvolupen les
comunitats forestals, essencialment de pinedes, com succeeix al llarg dels marges del torrent de Ca
l’Esteve.
4.1.2.

Visibilitat de l’emplaçament

S’ha realitzat una modelització de la conca visual de l’emplaçament en base a la cartografia de l’ICC 1/5.000
i en base a una malla de punts distribuïts al llarg de l’àmbit de la MP.

Figura 10. Visibilitat de l’àmbit de la MP

L’àmbit de la modificació puntual, es troba en una zona agrícola en la banda sudest del municipi de
Masquefa. Els terrenys es situen en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les cotes 271 del
marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent de Ca l’Esteve,
de forma que queda en una posició relativament enclotada respecte els punts culminants del relleu,
restringint la visibilitat de l’àmbit en sentit sud i oest.
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Principals punts d’observació:
Zona oest:
A l’oest de la modificació puntual es situa el sector industrial ja existent del Clot del Xarelꞏlo que serà el
principal punt d’observació del nou sector. A l’oest del Clot del Xarelꞏlo es situa el turó del Gurugú (296 m)
que separa els sector industrial de la zona residencial de Can Quiseró. Aquest turó, com les pròpies
instalꞏlacions actuals del Clot del Xarelꞏlo fan d’apantallament visual de forma que el nou sector no serà
visible des dels sectors residencials situats a l’oest.

Foto 7. Vista en direcció nord des del camí de la serra. Les actuals instalꞏlacions del sector Clot del Xarelꞏlo apantallen la visió dels
terrenys de l’àmbit de la MP.

Foto 6. Vista en direcció oest des de l’àmbit de la MP. Únicament s’aprecia el sector adjacent ja existent de Clot del Xarelꞏlo.

Zona sud:
Al sud de l’àmbit es situa la carretera BV-2249 per sobre de la qual s’estenen zones agrícoles fins a la zona
de cresta situada a uns 270 m al sud de la carretera a una cota al voltant dels 300 i per on discorre un camí
que comunica el sector industrial de Torrentfondo amb el sector residencial del Grandet. Tant la pròpia
carretera BV-2249, com el camí de la cresta seran els principals punts d’observació del nou sector per la
seva posició elevada respecte l’àmbit. Els primers conjunts industrials del sector Torrentfondo que es situen
en la façana de la carretera també mantindran una visió de les noves activitats.

Foto 8. Vista en direcció sud des de la cotes inferiors de l’àmbit. La posició enclotada d’aquest punt fa que la visibilitat en direcció sud
sigui força reduïda.

Zona est:
A l’est de l’àmbit de la MP s’estén una zona de relleu suau àmpliament dominat per la trama agroforestal,
força continua i amb absència d’infraestructures, o nuclis de població destacables de forma que no
apareixen uns punts concrets d’observació.
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La visibilitat d’aquesta zona es realitzarà doncs de forma dispersa a través de la xarxa agrícola i amb
presència de claps i rengles de vegetació forestal que en difuminen la visió.

Foto 11. Vista en direcció nord des de l’àmbit de la Mp. A l’altra banda del torrent s’observen les instalꞏlacions d’Affinity, i en posició
llunyana sobre el fons escènic de Montserrat part del nucli de Masquefa.
Foto 9. Vista en direcció est des de l’àmbit de la Mp. La trama agroforestal s’estén en aquesta direcció sense uns punts definits
d’observació.

4.1.3.

Alternatives d’ubicació

Zona nord:
Alternatives d’ubicació considerades
Els terrenys situats al nord de l’àmbit de la MP són els que poden mantenir una visió més directa per la seva
posició frontal envers les noves instalꞏlacions. Els principals punts d’observació en aquest sentit són els
terrenys de sòls no urbanitzables situats a l’altra banda del torrent de Ca l’Esteve dominats per les activitats
agrícoles i on es situen les instalꞏlacions d’Affinity com a principal punt d’observació.

La Modificació Puntual ha considerat en aquest procés d’avaluació ambiental i paisatgística 3 alternatives
d’ubicació, que a nivell de l’Estudi Ambiental Estratègic són les alternatives 2, 3 i 4 respectivament:
-

Alternativa 2 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable de 115.000 m², d’usos
industrials i logístics en els terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i
al nord de la BV-2249.

-

Alternativa 3 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
“Can Bonastre 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics de
152.597 m², adjacent al sector industrial de Can Bonastre.

-

Alternativa 4 que preveu el desenvolupament de la modificació puntual del P.G.O. de Masquefa “El
Clot del Xarelꞏlo 2” per delimitar un nou sector de sòl urbanitzable, d’usos industrials i logístics de
160.000 m² en els terrenys situats al sud del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al sud
de la BV-2249.

Alternativa 2

Foto 10. Vista en direcció l’àmbit de la Mp des de les instalꞏlacions d’Affinity.

Des d’una posició més llunyana el nucli urbà de Masquefa també mantindrà una visió del nou sector. Les
parts del nucli orientades a sud com el sector industrial de La Pedrosa o el barri del Serralet en tindran una
visió llunyana apantallada per les pròpies edificacions i instalꞏlacions del nucli urbà.

Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i
ecològic al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament industrial
amb la creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu de la BV2249, i garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de les
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parcelꞏles i establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els
espais qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració
d’aquests talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de
pinedes mediterrànies.
La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través
del carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un
millor tractament vegetal d’aquests paraments.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del
nou sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo, millorant la
maniobrabilitat dels vehicles i les condicions de seguretat de la intersecció.
Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.

Alternativa 3
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i
les necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial de Can Bonastre igualment format per una gran
parcelꞏla industrial, de forma que integraria una gran àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de
la xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de vessant amb pendents entorn al 810 % en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà
l’adaptació topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i
facilitar la integració paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus
existents del sector Can Bonastre.
Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials d’El Maset, la proposta d’ordenació preveu l’establiment de
zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i de zones de transició
d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per garantir una
correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais agrícoles del sòl
no urbanitzable.

Figura 11. Ordenació proposada Alternativa 2.

Visualment aquesta alternativa es situa en un vessant amb una orientació sud i sud-est entre les cotes 271
del marge de la carretera BV-2249 i la cota 215 en l’extrem nord de l’àmbit al marge del torrent de Ca
l’Esteve, de forma que queda en una posició relativament enclotada respecte els punts culminants del relleu,
restringint la visibilitat de l’àmbit en sentit sud i oest (veure figura 10 i Annex 1. Conques visuals). Els
principals àmbits d’observació són els polígons adjacents de Clot del Xarelꞏlo i Torrentfondo i els terrenys
del sòl no urbanitzable al marge nord del torrent de Ca l’Esteve, i amb visibilitat parcial des d’alguns sectors
industrials i residencials del nucli de Masquefa.

Figura 12.Ordenació proposada Alternativa 3.
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Visualment aquesta es situa en un vessant amb una orientació sud-est entre les cotes 268 del límit amb el
sector Can Bonastre i la cota 242 en l’extrem nordest de l’àmbit en el límit amb el Camí vell de Can
Bonastre al Maset.
L’àmbit es situa en una posició plenament obert envers el nord est on es situen terrenys agrícoles a l’altra
banda del torrent de Can Bonastre i zones residencials del sector de Can Valls i del nucli de Masquefa com
a principals punt d’observació. Des del sector residencial proper d’El Maset únicament se’n tindria una visió
parcial. (veure figura 13 i Annex 1. Conques visuals).

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Tot i la proximitat dels sectors residencials el Grandet en la marge oest, la proposta d’ordenació preveu
l’establiment de zones verdes perimetrals a tot l’àmbit de la parcelꞏla a mode d’apantallaments visuals i
zones de transició d’una banda cap a les zones residencials i de l’altra banda cap als sectors agrícoles per
garantir una correcta transició entre els espais industrials i els espais residencials, així com els espais
agrícoles del sòl no urbanitzable.
Aquesta alternativa s’estén de manera paralꞏlela a la BV-2249 que s’afegirà als sectors ja existents del
municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons, el que pot suposar un cert efecte barrera al llarg d’aquesta
infraestructura viària, en contra de les previsions del PTRMB que defineix aquest espai com a corredor
biològic.

Figura 13. Visibilitat de l’àmbit de la MP alternativa 3.

Alternativa 4
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals amb terrenys plenament agrícoles per uns
nous usos industrials en forma de parcelꞏla de gran tamany, atenent a les raons de creixement econòmic i
les necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
L’àmbit de la MP es situa adjacent al sector industrial del Clot del Xarelꞏlo, de forma que integraria una gran
àrea compacte d’ús industrial.
Els terrenys de la MP d’acord amb el PTPCC es troben classificats de sòl de protecció preventiva.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa no afecta els elements d’elevat interès natural, ni elements de
la xarxa hidrogràfica.
Paisatgísticament la modificació puntual es situa en una zona oberta de replà amb pendents entorn al 8-10
% en direcció nord est. La necessitat d’adaptar una gran parcelꞏla en aquest vessant requerirà l’adaptació
topogràfica de la cota prevista d’implantació per tal de minimitzar els moviments de terres i facilitar la
integració paisatgística de les naus industrials, que formaran un conjunt industrial amb les naus existents del
sector Clot del Xarelꞏlo.

Figura 14. Visibilitat de l’àmbit de la MP alternativa 4.

L’àmbit es situa en una posició plenament obert envers el nord est on es situen terrenys agrícoles al marge
sud de la BV-2249 entre les cotes 265 del límit nordest a peu de la carretera i la cota 310 de l’extrem
sudoest de l’àmbit a tocar del camí de la Serra. La posició d’aquesta alternativa és similar a l’alternativa 2
però es situa en una posició més elevada i culminant del relleu de forma la visibilitat s’amplia notablement
respecte aquesta.
Alternativa d’ubicació escollida
L’alternativa escollida és l’alternativa 2, que tot i la transformació de l’espai agrícola actual, permet
compatibilitzar la preservació dels espais de valor natural i ecològic, amb les necessitats de creixement
industrial i el desenvolupament de les infraestructures viàries previstes, tot garantint la creació d’un pol
compacte d’activitat industrial, que satisfaci les demandes de parcelꞏles industrials de mida mitjana i gran i
possibilita l’ampliació de les activitats ja existents del sector Clot del Xarelꞏlo. La visibilitat moderada de
l’emplaçament fa que tot i la dimensió de les parcelꞏles, les mesures previstes de restauració de talussos
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permetran aconseguir una bona integració visual de l’actuació com a pol logístic envoltat de la matriu
agrícola i forestal.

4.3. VISIÓ INTEGRAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.3.1.

4.2. PROGRAMA I REQUISITS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4.2.1.

Finalitat i justificació de la Modificació Puntual

La Modificació Puntual preveu delimitar un nou sector de sòl urbanitzable de 115.000 m², d’usos industrials i
logístics en els terrenys situats a l’est del sector industrial existent del Clot del Xarelꞏlo i al nord de la BV2249.

Inserció de la Modificació Puntual i visió global de l’ordenació

La Modificació Puntual preveu la implantació d’un nou sector industrial i logístic que donarà lloc a la creació
d’un gran nucli d’activitat industrial conjuntament amb els sectors existents de Clot del Xarelꞏlo i el sector
existent de Torrentfondo en el municipi veí de Sant Llorenç d’Hortons.
Aquest sector es mantindrà allunyat dels sectors residencials i envoltat per la trama agrícola de conreus de
secà i zones forestals que ressegueixen principalment la xarxa hidrogràfica.
L’ordenació proposada preveu la integració de l’activitat amb les següents premisses:

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic per possibilitar l’ampliació del Centre logístic ALDI
i poder mantenir la funcionalitat del complex.



Emplaçament de l’activitat en un àrea de moderada visibilitat allunyada dels nuclis de població.



Formació d’una gran zona industrial, envoltada de sectors industrials ja consolidats creant un gran
pol industrial i logístic.

La MP preveu una proposta d’ordenació no normativa que caldrà concretar i ajustar amb el planejament
derivat però que defineix les característiques i components principals del sector.



Creació d’una franja d’espais lliures que envolten les parcelꞏles que permetin la integració del
conjunt industrial i la transició vers els espais agrícoles de l’entorn.

Sistema viari



A partir de la vialitat existent del sector Clot del Xarelꞏlo s’estructura una rotonda que permet l’accés rodat al
nou sector. L’accés des d’aquest punt permet d’una banda minimitzar la vialitat del nou sector, i de l’altre,
millorar l’accés rodat per a les activitats existents en sòl no urbanitzable.

Preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles, l’adaptació topogràfica de les rasants de les
parcelꞏles en diferents nivells per tal de compensar els volums de moviments de terres i afavorir la
integració topogràfica del conjunt.



Restauració vegetal complerta de les zones de talussos en parcelꞏla privada que es generen per
l’anivellament de les parcelꞏles i que permetran recuperar en aquests espais comunitats pròpies de
les pinedes mediterrànies.



Manteniment de la vegetació natural existent de les àrees qualificades d’espais lliures.

4.2.2.

Components de la Modificació Puntual

El nou sector incorpora la creació d’una nova rotonda en la BV-2249 amb el carrer Alemanya per tal de
millorar l’accessibilitat tant del nou sector, com del ja existent del Clot del Xarelꞏlo.
El nou sector incorpora la reserva de terrenys per a la traça del futur vial previst en el PTPCC i també per a
la futura ampliació de la carretera BV-2249.
Sistema d’espais lliures
S’ha establert una àmplia franja d’espais lliures que envolta les noves parcelꞏles d’activitat industrial per tal
de permetre la correcta integració del nou sector i transició cap els espais de sòl no urbanitzable. Aquesta
franja d’espais lliures inclou, en la banda nord, la franja de separació envers el torrent de Ca l’Esteve com a
element de valor natural i espai de connectivitat.
El sistema d’espais lliures igualment envolta la peça d’equipament prevista.
Es mantenen com a espais lliures els peces de sòl situades al sudest de la reserva viària.
Sistema d’equipaments
L’ordenació proposada concentra el sistema d’equipaments en una peça adossada al carrer Alemanya que li
garanteixen unes bones condicions d’accessibilitat, i envoltat de zones verdes i l’àrea de reserva viària.
Sòl d’ús privat i edificació
L’ordenació de les parcelꞏles amb aprofitament privat es realitza a partir de la trama viària existent, que és el
carrer d’Alemanya del sector del “Clot del Xarelꞏlo”.
La modificació puntual preveu una única zona industrial i logística.

Figura 15.- Implantació de l’ordenació sobre ortofotomapa.
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Figura 15.-.Ordenació proposada Alternativa 1.

4.3.2.

Alternatives d’ordenació

Alternatives d’ordenació considerades
S’han considerat dues alternatives d’ordenació fruit de l’evolució de la mateixa al llarg del propi procés de
tramitació i avaluació ambiental de la MP.
Alternativa 1
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
per tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 de 129.700 m².
Aquesta alternativa suposa una transformació dels usos actuals principalment agrícoles per uns nous usos
industrials en forma de parcelꞏles de mida mitjana i gran, atenent a les raons de creixement econòmic i les
necessitats de disposar parcelꞏles d’aquestes característiques.
La MP P.G.O. preveu en la seva ordenació les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la
BV-2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
L’ordenació proposada d’aquesta alternativa permet preservar els elements d’elevat interès natural i
ecològic al voltant del torrent de Ca l’Esteve, tot i afectar-ne una part d’habitats d’interès comunitari en
l’entorn de la desembocadura del torrent innominat, i racionalitzar les necessitats de desenvolupament
industrial amb la creació d’un pol compacte d’activitat industrial recolzat amb els sectors ja existents i al peu
de la BV-2249, i garantir la correcta integració d’aquest sector industrial, preveient l’adaptació topogràfica de
les parcelꞏles i establint un sistema de zones verdes perimetrals a les mateixes per garantir una correcta
transició entre els espais industrials i els espais agrícoles i naturals del sòl no urbanitzable.

Aquesta alternativa és coherent amb el planejament en tramitació (POUM) l’avanç del POUM, en la seva
alternativa 01, preveu que l’àmbit de la modificació es classifiqui con SUD (sòl urbanitzable delimitat).
Alternativa 2
Aquesta alternativa preveu el desenvolupament de la present modificació puntual del P.G.O. de Masquefa
per tal d’establir una nova peça de sòl urbanitzable d’usos industrials i logístics en l’àmbit del Clot del
Xarelꞏlo 2 de 115.000 m².
En relació a l’alternativa 1 s’han modificat els límits de l’àmbit, que d’una banda s’han ajustat al terme
municipal de Masquefa i de l’altre s’han exclòs els terrenys al voltant de la desembocadura del torrent
innominat en el torrent de Ca l’Esteve que estan catalogats com a hàbitats d’interès comunitari.
Els criteris de l’ordenació són els mateixos de l’alternativa 1 en tant que permet establir un nucli industrial
adjacent a l’existent del clot del Xarelꞏlo i altres sector existents de Sant Llorenç d’Hortons, tot preservant els
espais de valor natural al voltant del torrent de Ca l’Esteve, i establint una franja perimetral de zones verdes
per facilitar la integració del sector i la transició cap els espais agrícoles i forestals de l’entorn.
Aquesta alternativa integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels talussos generats per la creació de les
noves plataformes en el propi àmbit de les parcelꞏles privades, de forma que els talussos no afectin els
espais qualificats de zona verda que mantindran la seva vegetació natural. La MP preveu la restauració
d’aquests talussos generats en parcelꞏla privada amb vegetació natural associada a les comunitats de
pinedes mediterrànies.

El desenvolupament d’aquesta ordenació permet minimitzar les necessitats de nova vialitat, amb l’accés a
les parcelꞏles a través del carrer Alemanya i alhora millorar l’accés des d’aquest punt a les activitats ja
existents en sòl no urbanitzable.

Figura 16. Ordenació proposada Alternativa 2.
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La modificació preveurà la restauració dels talussos resultants dels nous accessos a les parcelꞏles a través
del carrer Alemanya, que afectaran les zones verdes del sector existent del Clot del Xarelꞏlo, permeten un
millor tractament vegetal d’aquests paraments.
La modificació preveu la realització d’una nova rotonda d’accés en la BV-2249, que millori l’accés tant del
nou sector previst en la present MP com en el sector existent del Clot del Xarelꞏlo.
Aquesta alternativa permet millorar, respecte l’alternativa 1, l’accessibilitat de la parcelꞏla d’equipaments que
es produirà al igual que les parcelꞏles d’aprofitament privat a través del carrer Alemanya, minimitzant així els
moviments directes des de la carretera BV-2249 i la necessitat de canalitzar el torrent existent paralꞏlel a la
carretera per accedir-hi a la parcelꞏla.

4.4. ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS
La valoració global de les transformacions del punt anterior s’analitza a continuació.


Estètics. Aquest paisatge agroforestal es caracteritza per uns relleus ondulats i un mosaic agrícola
i forestal, amb un cromatisme apagat. La MP aprofita aquest ondulat dels territori ubicant-se en una
zona enclotada que manté una visibilitat moderada i en facilita la integració paisatgística. Aquesta
posició enclotada del sector permet igualment minimitzar l’alteració del fons escènic de Montserrat
tret característic d’aquest àmbit.



Productius. Els valors productius actuals de la zona es concentren en les zones baixes, al voltant
dels nuclis on el relleu és més favorable i es manté activa la producció agrícola i la tradició
industrial de la comarca. En l’entorn de l’àmbit es manté una trama agrícola de conreus de secà
amb vinya i conreus herbacis que es veurà en part ocupada per el nou desenvolupament. Bona
part dels terrenys actuals de l’àmbit es mantenen erms fruits de l’abandonament de l’activitat
agrícola, però aquest si que afectarà part de conreus de vinya i cereals que es veuran
transformats. D’altra banda el sector industrial i logístic està suposant un impuls econòmic
important a la zona i el nou sector formarà una unitat compacta d’activitat industrials i logística que
permeti l’ampliació de les actuals instalꞏlacions i/o la implantació de noves activitats.



Històrics. La comarca destaca per la presència d’un ric patrimoni paleontològic i un patrimoni
arquitectònic derivat del desenvolupament industrial tradicional de la comarca a partir del segles
XVIII i XIX. El projecte s’ubica en un sector allunyat dels nuclis de població sense afectar als
jaciments geològics, paleontològics, ni elements del patrimoni arquitectònic existents.



Naturals. Les principals formacions forestals que desprenen un valor natural i ecològic comunitari
són les pinedes mediterrànies de pi blanc, seguides dels alzinars, generalment molt fragmentats.
L’àmbit preserva l’entorn del torrent de Ca l’Esteve on aquestes pinedes mantenen la seva major
representativitat i tot i que l’ordenació preveu l’afecció a claps existents de pinedes entre zones
agrícoles preveu la restauració dels talussos de parcelꞏla privada amb comunitats pròpies
d’aquestes pinedes de forma que es puguin recuperar aquestes comunitats intersticials.

Aquesta alternativa incorpora igualment les reserves viàries necessàries per al futur eixamplament de la BV2249 i el nou vial previst en el PTPCC, essent plenament compatible amb les seves determinacions.
Alternativa d’ordenació escollida
L’alternativa escollida és l’alternativa 2 donat que permet evitar les afeccions sobre les comunitats naturals
catalogades com a hàbitats d’interès comunitari i concentrar els accessos a les parcelꞏles i equipaments a
través del carrer Alemanya, mantenint la qualificació d’espais lliures de les peces de sòl situades al sudest
de la reserva viària.
4.3.3.

Valoració global dels canvis induïts per la Modificació Puntual

La Modificació Puntual suposa una transformació significativa dels usos en l’àmbit, que són minimitzats en
base a les següents premisses bàsiques:


Adaptació contextual. L’activitat es desenvolupa en l’entorn proper d’altres activitats ja existents de
les mateixes característiques, creant una agrupació d’activitats industrial i logístiques.



Transició d’usos. L’ordenació preveu la transició d’usos del sòl per integrar la nova activitat
industrial, agrupada amb el conjunt de les activitats existents, envers la trama agrícola i forestal
que l’envolta. Els espais lliures envoltaran les parcelꞏles industrials tot mantenint la vegetació
natural existent a mode d’espai de transició envers les zones forestals del torrent de Ca l’Esteve i
els espais agrícoles a l’est de l’àmbit.



Adaptació topogràfica i restauració de talussos. Les dimensions de les parcelꞏles de mida mitjana i
gran requeriran de moviments de terres importants per a l’anivellament dels terrenys i l’aparició de
talussos en els límits de les explanacions. L’ordenació ha previst la integració d’aquests talussos
en la pròpia parcelꞏla privada per tal d’evitar les afeccions sobre la vegetació natural dels espais
lliures de transició. S’ha previst igualment la restauració vegetal d’aquests talussos en parcelꞏla
privada recuperant en aquests espais comunitats naturals pròpies de les pinedes mediterrànies,
per tal de reforçar la transició d’usos i la integració paisatgística de les activitats.



Aprofitament i adaptació d’infraestructures existents. L’ordenació preveu l’aprofitament de la vialitat
existent d’accés al sector adjacent del Clot del Xarelꞏlo per a l’accés al nou sector, minimitzant les
necessitats de nova vialitat. Aprofitant la presència d’aquestes infraestructures es realitzen
actuacions de millora i adaptació d’aquestes. D’una banda es preveu la formació d’una nova
rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i la carretera BV-2249, que permeti millorar
l’accessibilitat de tot el sector en condicions de seguretat. D’altra banda es preveu també la
formació d’una segona rotonda en la cruïlla entre el carrer Alemanya i el camí d’accés a les
activitats existents en sòl no urbanitzable de forma que amb la nova rotonda definida per l’accés al
sector el Clot del Xarelꞏlo 2, també es millora el camí d’accés a les activitats existents situades en
sòl no urbanitzable.
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d’amplada entre els diferents trams. Els talussos generats
seran estables de forma natural tendint preferentment a
pendents de 3H:2V o inferiors.

5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
5.1. ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

La MP integra en la proposta d’ordenació, l’espai dels
talussos generats per la creació de les noves plataformes en
el propi àmbit de les parcelꞏles privades evitant les afeccions
sobre les comunitats naturals de les àrees qualificades com
a espais lliures.

La Modificació puntual es dissenya combinant les següents estratègies:
Contextualització de la nova activitat aprofitant la presència d’activitats adjacents de les mateixes
característiques.
Ocultació per la selecció d’un àmbit amb visibilitat moderada i allunyada dels principals punts d’observació.
Naturalització, definint unes franges perimetrals de zones verdes on es pugui mantenir la vegetació natural
existent tant de les zones forestals, com de les zones existents de conreus de vinya. La Modificació Puntual
preveu la restauració complerta dels talussos generats en l’interior de les parcelꞏles privades recuperant en
aquests espais comunitats naturals de pinedes mediterrànies.

Minimització de les afeccions a
les cobertes i restauració
d’hàbitats naturals

La MP preveu la restauració plena dels talussos resultants
en parcelꞏla privada amb vegetació natural pròpia de les
comunitats de pinedes mediterrànies.
Integració
edificació

paisatgística

5.2. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Criteris d’integració
paisatgística
Minimitzar la dispersió d’activitats
en el territori

Utilització d’infraestructures
existents

Mesures d’integració paisatgística.
Ubicació de la nova activitat en un entorn d’activitats
industrials i logístiques ja existents del propi terme de
Masquefa i del terme veí de Sant Llorenç d’Hortons.

La Modificació preveu el manteniment de part dels conreus
de vinya existents en zona verda i la possibilitat d’establir-ne
de nous.

Ocultació de l’activitat

Adaptació topogràfica

S’ha seleccionat un àmbit de visibilitat moderada que es
manté allunyat dels nuclis de població
La MP preveu, tot i les dimensions de les parcelꞏles,
l’adaptació topogràfica de les rasants de les parcelꞏles en
diferents nivells per tal de compensar els volums de
moviments de terres i afavorir la integració topogràfica del
conjunt.
Es fixa normativament una alçada màxima continua del
talussos de 4 m amb bermes de separació de 1,5 m

Materials:
 Per al tractament dels talussos i els espais privats no
edificats en cas de creació de murs s’empraran
preferentment materials naturals, i en tot cas caldrà
donar a aquets murs tractaments d’integració
paisatgística.
 Per al tractament de façanes de les noves
edificacions donada la tipologia industrial de les
mateixes, es recomana preveure tractaments de
naturalització en façanes cegues per trencar la
continuïtat d’aquests elements antròpics.

Textures. Es recomana evitar les textures llises de gran
continuïtat, introduint en cas contrari elements o tractaments
parcials de naturalització de les mateixes.

La Modificació si que preveu la formació d’una rotonda
d’enllaç del carrer Alemanya amb la carretera BV-2249, que
permeti millorar l’accessibilitat a ambdós sectors.

Preservació d’elements naturals

la

Coloracions. Es recomana la utilització de coloracions de
tonalitats terroses de la gama dels beiges, els ocres i els
verds oliva per a afavorir la integració cromàtica en l’entorn.

La MP preveu l’aprofitament de la vialitat existent del sector
adjacent del Clot del Xarelꞏlo per a l’accessibilitat al nou
sector, evitant així la creació de noves infraestructures
d’accés.

La Modificació ha ajustat els límits del seu àmbit per
preservar els espais naturals al voltant del torrent de Ca
l’Esteve qualificats com a hàbitats d’interès comunitari.

de

6. CONCLUSIONS
L’actuació es situa en el municipi de Masquefa en un entorn caracteritzat per un gran mosaic agrícola que
ocupa les zones planeres aprofitant els suaus relleus de la zona, vertebrat per una xarxa d’espais forestals
que ressegueixen la xarxa hidrogràfica formada per barrancs i torrents de relleu abrupte, on les pinedes
dominants es barregen amb comunitats d’alzinars i rouredes més fragmentades i localitzades en aquelles
fondalades més abruptes. En les darreres dècades del segle passat i principis d’aquest, el creixement
demogràfic i econòmic ha donat lloc a l’augment del nombre d’elements antròpics, com el creixement del
nucli urbà de Masquefa i l’aparició d’àrees residencials i industrials segregades del nucli que han ocupat
terrenys de la plana agrícola.
La Modificació Puntual preveu el desenvolupament d’un nou sector industrial i logístic adjacent al sector ja
existent del Clot del Xarelꞏlo per tal de permetre l’ampliació de les activitats ja existents i/o la implantació de
noves activitats.
Tot i la transformació significativa que suposa la implantació d’una activitat industrial en terrenys
principalment agrícoles, l’àmbit de la Modificació Puntual s’ha centrat en un vessant de visibilitat moderada
allunyada dels nuclis habitats i principals punts d’observació, i envoltada d’altres activitats industrials ja
existents del sector Clot del Xarelꞏlo i el sector de Torrentfondo en el terme municipal veí, creant així un gran
pol d’activitat industrial a cavall dels dos termes i envoltada de la trama agrícola.
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L’ordenació preveu l’accés a l’àmbit de la Modificació Puntual aprofitant la xarxa viària existent, tot aprofitant
per realitzar actuacions complementàries que en millorin l’accessibilitat global de la zona.
La Modificació Puntual preveu la preservació de l’entorn natural del torrent de Ca l’Esteve i l’establiment
d’una franja perimetral d’espais lliures on es preservarà la vegetació natural existent que facilita la transició
entre el nou sector industrial i els espais agrícoles i forestals.
La Modificació Puntual preveu una integració dels talussos resultants de l’anivellament dels terrenys en
l’àmbit de la pròpia parcelꞏla privada i la restauració complerta d’aquests talussos que permeti recuperar en
aquests espais intersticials comunitats naturals de les pinedes mediterrànies que facilitin la integració
paisatgística de les noves activitats en l’entorn.

Masquefa, juny de 2020

L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan Filbà

L’Enginyer de Forests

Xavi Sotomayor Serrano
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ANNEX 9. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
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DOPXQLFLSLGH0DVTXHIDVyQ

,1752'8&&,Ð

-

(VWXGLDU OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HQ UHODFLy D OD PRELOLWDW H[LVWHQW GH O·jUHD G·LQIOXqQFLD GHO QRX
VHFWRULQGXVWULDO

-

(VWLPDUODPRELOLWDWTXHJHQHUDUjHOQRXFUHL[HPHQWLQGXVWULDOSURSRVDW

-

9DORUDUODGLVWULEXFLyPRGDOGHOVGLIHUHQWVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWV

-

$YDOXDUOHVGLIHUHQWVVROXFLRQVGHPRELOLWDWGHFDGD[DU[DGHWUDQVSRUW

-

3URSRVDUOHVPHVXUHVFRPSOHPHQWDULHVDDGRSWDU

-

(VWDEOLUOHVSUHYLVLRQVG·DSDUFDPHQWQHFHVVjULHV

-

(VWLPDU OD YDORUDFLy HFRQzPLFD GH OHV GHVSHVHV JHQHUDGHV SHU O·LQFUHPHQW GH PRELOLWDW
LQFORVRV HOV SRVVLEOHV FRVWRV G·LPSODQWDFLy GH O·LQFUHPHQW GH VHUYHLV GH WUDQVSRUW S~EOLF VL HV
GyQDHOFDV

/HJLVODFLyLMXVWLILFDFLy
/ (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD ($0*  GH OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO GHO 3OD *HQHUDO
G 2UGHQDFLyHQO jPELWGHO&ORWGHO;DUHOăORDOPXQLFLSLGH0DVTXHIDUHVSRQDODQHFHVVLWDWGHGRQDU
FRPSOLPHQWDOVPDQGDWVOHJLVODWLXVGHO'HFUHWGHGHMXOLROSHOTXDOV·DSURYDHO5HJODPHQW
GHOD/OHLG·8UEDQLVPH LSRVWHULRUVPRGLILFDFLRQV GHOD/OHLGHGHMXQ\GHODPRELOLWDW,GHO
'HFUHWGHGHVHWHPEUHGHUHJXODFLyGHOVHVWXGLVG·DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGD
$L[t O·DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW GH OD /OHL G·8UEDQLVPH 'HFUHW  L SRVWHULRUV PRGLILFDFLRQV 
GHWHUPLQD TXH OD GRFXPHQWDFLy GH OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO HOV LQVWUXPHQWV GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF
KD G·LQFORXUH XQ (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD DPE HO FRQWLQJXW TXH GHWHUPLQD OD
OHJLVODFLyVREUHPRELOLWDW
3HU DOWUD EDQGD O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  HVWDEOHL[ TXH HOV (VWXGL G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW
*HQHUDGD V·KDQ G·LQFORXUH HQWUH G·DOWUHV (Q HO 3ODQHMDPHQW XUEDQtVWLF JHQHUDO L OOXUV UHYLVLRQV R
PRGLILFDFLRQV TXH FRPSRUWLQ QRYD FODVVLILFDFLy GH VzO XUEj R XUEDQLW]DEOH WDO L FRP pV HO FDV GH OD
PRGLILFDFLyDO·PELWGHO&ORWGH[DUHOăORGHOPXQLFLSLGH0DVTXHID


6HJRQV O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  GH  GH VHWHPEUH HOV (VWXGLV G·$YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW
*HQHUDGD UHIHUHQWV D ILJXUHV GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF GHULYDW KDQ GH FRQWHQLU OD GRFXPHQWDFLy
VHJHQW
D 'HWHUPLQDFLyG DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[O DUWLFOHGHODPRELOLWDWTXHJHQHUHQHOVGLIHUHQWV
XVRVSUHYLVWRVHQHOSODQHMDPHQWUHSUHVHQWDGDHQXQSOjQRODO HVFDOD

)LQDOPHQW OD /OHL  GH  GH MXQ\ GH OD PRELOLWDW GLVSRVD XQ VHJXLW GH PHFDQLVPHV SHU D
O DYDOXDFLySUqYLDLHOFRQWUROGHOVHIHFWHVTXHO DSOLFDFLyGHOVLQVWUXPHQWVTXHHVWDEOHL[SXJXLSURYRFDU
HQ OHV SROtWLTXHV GH PRELOLWDW L HQ DTXHVW VHQWLW LQWURGXHL[ OHV ILJXUHV GH O DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW
JHQHUDGD L O DYDOXDFLy DPELHQWDO HVWUDWqJLFD G DFRUG DPE OHV GLUHFWULXV FRPXQLWjULHV /·DUWLFOH 
G·DTXHVWDPDWHL[D/OHLGHILQHL[O·HVWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDFRPXQGHOV,QVWUXPHQWV
G DYDOXDFLyLVHJXLPHQWGHOVHIHFWHVTXHHOVLQVWUXPHQWVGHSODQLILFDFLySRGHQSURGXLUTXDQV DSOLTXLQ

E  3URSRVWD GH OD [DU[D G LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D O DUWLFOH 
UHSUHVHQWDGDHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLy
F  3UHYLVLy GH OD [DU[D G LWLQHUDULV SHU D WUDQVSRUW FROăOHFWLX GH VXSHUItFLH HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D
O DUWLFOH  L SURSRVWD G LPSODQWDFLy GH OHV QRYHV OtQLHV R SHUOORQJDPHQW GH OHV H[LVWHQWV
UHSUHVHQWDGDHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLy
G 3URSRVWDGH[DU[DG LWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVHQHOVWHUPHVHVWDEOHUWVDO DUWLFOHUHSUHVHQWDGD
HQ HO SOjQRO GH [DU[D YLjULD GHO GRFXPHQW XUEDQtVWLF REMHFWH G DYDOXDFLy L GHWHUPLQDFLy GH OHV
UHVHUYHVSHUDSDUFDPHQWVGHELFLFOHWHV

/·DUWLFOHGHODPDWHL[D/OHLSHUO·(VWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDLQGLFDTXH
/ HVWXGLG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDDYDOXDO LQFUHPHQWSRWHQFLDOGHGHVSODoDPHQWV
SURYRFDW SHU XQD QRYD SODQLILFDFLy R XQD QRYD LPSODQWDFLy G DFWLYLWDWV L OD FDSDFLWDW
G DEVRUFLy GHOV VHUYHLV YLDULV L GHOV VLVWHPHV GH WUDQVSRUW LQFORHQWKLHOV VLVWHPHV GH WUDQVSRUW GH
EDL[ R QXO LPSDFWH FRP HOV GHVSODoDPHQWV DPE ELFLFOHWD R D SHX $L[t PDWHL[ YDORUD OD
YLDELOLWDW GH OHV PHVXUHV SURSRVDGHV SHU D JHVWLRQDU GH PDQHUD VRVWHQLEOH OD QRYD PRELOLWDW L
HVSHFLDOPHQW OHV IyUPXOHV GH SDUWLFLSDFLy GHO SURPRWRU R SURPRWRUD SHU D FROăODERUDU HQ OD
VROXFLyGHOVSUREOHPHVGHULYDWVG DTXHVWDQRYDPRELOLWDWJHQHUDGD

H  3URSRVWD GH [DU[D EjVLFD G LWLQHUDULV SULQFLSDOV GH YHKLFOHV HQ HOV WHUPHV HVWDEOHUWV D O DUWLFOH 
UHSUHVHQWDGD HQ HO SOjQRO GH OD [DU[D YLjULD GHO GRFXPHQW XUEDQtVWLF REMHFWH G DYDOXDFLy L
GHWHUPLQDFLyGHOHVUHVHUYHVSHUDSDUFDPHQWVGHYHKLFOHV(QHOVHXFDVDQjOLVLGHO LPSDFWHHQOD
FDSDFLWDWLHQODVHJXUHWDWYLjULDGHOHVFDUUHWHUHVDPEDWHQFLyHVSHFLDODOVDFFHVVRVLVLV HVFDX
SURSRVWHVG DFWXDFLySHUJDUDQWLUOHVLSURSRVWHVGHPRGLILFDFLRQVGHO3ODORFDOGHVHJXUHWDWYLjULDD
O HIHFWHG DMXVWDUKRDODQRYDVLWXDFLyJHQHUDGD

 / HVWXGL G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD G LQFORXUH FRP D PtQLP HQ HOV SODQV
WHUULWRULDOVG HTXLSDPHQWVRGHVHUYHLVHQHOVSODQVGLUHFWRUVHQHOVSODQVG RUGHQDFLyPXQLFLSDO
R LQVWUXPHQWV HTXLYDOHQWV L HQ HOV SURMHFWHV GH QRYHV LQVWDOăODFLRQV TXH HV GHWHUPLQLQ SHU
UHJODPHQW

I 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[D YLjULDGHO GRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
HVWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG DXWREXVRVLQWHUXUEDQVH[LVWHQWVLG DTXHOOHVSUHYLVWHVHQXQSODRSURMHFWH
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWSHUO DGPLQLVWUDFLyFRPSHWHQW
J 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
SURSRVWHVGHUHVHUYHVG HVSDLSHUFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPHUFDGHULHVG DFRUGDPEO DUWLFOH

 / HVWXGL G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD GH VRWPHWUH D LQIRUPDFLy S~EOLFD
FRQMXQWDPHQW DPE HO SOD R HO SURMHFWH GH TXq HV WUDFWL L KD G pVVHU VRWPqV D LQIRUPH GH
O DXWRULWDWWHUULWRULDOGHODPRELOLWDW

K 5HSUHVHQWDFLyHQHOSOjQROGH[DU[DYLjULDGHOGRFXPHQWXUEDQtVWLFREMHFWHG DYDOXDFLyGHOHV
SURSRVWHVGHUHVHUYHVSHUDOVYHKLFOHVGHVWLQDWVDOWUDQVSRUWFROăOHFWLXLDOWD[L

3HUDO DSURYDFLyGHILQLWLYDGHOVSODQVRHOVSURMHFWHVTXHKDQPRWLYDWO HODERUDFLyGHO HVWXGL
G DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDVHQ KDQGHSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyLVHQ KDQGHYDORUDU
OHV FRQFOXVLRQV 6L HOV SODQV R SURMHFWHV QR VHJXHL[HQ OHV GHWHUPLQDFLRQV GH O HVWXGL KR KDQ GH
MXVWLILFDU

L  (QFDL[ L GHILQLFLy GHOV QRGHV G XQLy DPE OD [DU[D JHQHUDO GHO PXQLFLSL YLjULD GH YLDQDQWV GH
ELFLFOHWHVLGHWUDQVSRUWS~EOLF 
M  3URSRVWD GH ILQDQoDPHQW GHOV GLIHUHQWV FRVWRV JHQHUDWV SHU O LQFUHPHQW GH PRELOLWDW GHJXW D OD
QRYDDFWXDFLyTXHLQFRUSRULO HVWDEOHUWDO DUWLFOH

 (Q O HVWXGL GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KD GH SUHQGUH HQ FRQVLGHUDFLy OD SRVVLELOLWDW TXH HOV
SURPRWRUVGHO DFWLYLWDWGHTXqHVWUDFWLSDUWLFLSLQHQHOILQDQoDPHQWGHO LQFUHPHQWGHOVVHUYHLV
GHWUDQVSRUWS~EOLFTXHUHVXOWLQSHUWLQHQWVG DFRUGDPEHOTXHV HVWDEOHL[LSHUUHJODPHQW


'·DFRUGDPEODOHJLVODFLyHVPHQWDGDDTXHVWHVWXGLV·HVWUXFWXUDHQTXDWUHJUDQVEORFV

2EMHFWLXVLHVWUXFWXUDGHO·HVWXGL
/·REMHFWHGHOSUHVHQWGRFXPHQWpVO·HODERUDFLyGHO·(VWXGLG·$YDOXDFLyGHOD0RELOLWDW*HQHUDGDGHOD
0RGLILFDFLy3XQWXDOGHO&ORWGHO;DUHOăORGHOPXQLFLSLGH0DVTXHID
/·REMHFWLX G·DTXHVW HVWXGL pV GHILQLU OHV PHVXUHV L DFWXDFLRQV QHFHVVjULHV SHU WDO G·DVVHJXUDU TXH OD
QRYDPRELOLWDWJHQHUDGDGHO·jPELWVHJXHL[LXQHVSDXWHVFDUDFWHULW]DGHVSHUODSUHSRQGHUjQFLDGHOV
PLWMDQVGHWUDQVSRUWPpVVRVWHQLEOHVLDL[tFRPSOLUDPEHOFDQYLGHPRGHOGHPRELOLWDWSURPRJXWSHUOD
/OHLGHGHMXQ\GHODPRELOLWDW


-

8QSULPHUDSDUWDWGHGLDJQRVLGHODVLWXDFLyDFWXDOGHO·jPELWLGHOVHXFRQWH[WWHUULWRULDODPE
YDORUDFLyGHOPDUFVRFLRHFRQzPLFLSREODFLRQDOG·LQIOXqQFLD

-

9DORUDFLy GH OHV GHWHUPLQDFLRQV VREUH LQIUDHVWUXFWXUHV L VLVWHPHV GH PRELOLWDW GH QRUPDWLYHV L
SODQHMDPHQWVGHUDQJVXSHULRUTXHVyQG·DSOLFDFLyHQO·jPELWGHOSOD

-

7HQGqQFLHV HQ OD PRELOLWDW JHQHUDGHV HQ HO PDUF GH GHVHQYROXSDPHQW GHO 3280 DPE OHV
HVWLPDFLRQVRSRUWXQHVVREUHODJHQHUDFLyGHYLDWJHVG·DFRUGDPEHO'HFUHW

-

3URSRVWDGH[DU[DG·LWLQHUDULVJHQHUDOVDYDOXDQWHOPRGHOGHPRELOLWDWLOHV[DU[HVLHOHPHQWV
SURSRVDWVHQHOVGLIHUHQWVWLSXVGHPRELOLWDW
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'$'(6%6,48(6'(02%,/,7$7$/·0%,7'·(678',
0DUFWHUULWRULDOLjPELWG·HVWXGL
(O WHUPH PXQLFLSDO GH 0DVTXHID GH  NP HV VLWXD D O·H[WUHP PpV RULHQWDO GH OD FRPDUFD GH
O·$QRLDIRUPDQWSDUWGHODSURYtQFLDGH%DUFHORQDLHVWUREDVLWXDWDOFLQWXUyGH%DUFHORQD
$GPLQLVWUDWLYDPHQWOLPLWDDOQRUGDPEHOPXQLFLSLGHOV+RVWDOHWVGH3LHUROD $QRLD DO·RHVWDPE3LHUD
$QRLD  DO VXG DPE 6DQW /ORUHQo G·+RUWRQV $OW 3HQHGqV  L D O·HVW DPE 6DQW (VWHYH 6HV 5RYLUHV %DL[
/OREUHJDW 
$ QLYHOO JHRJUjILF V·HPPDUFD HQWUH OHV SODQHV GHO 3HQHGqV L GHO /OREUHJDW HQ XQD ]RQD GH SHWLWHV L
FRQVWDQWV RQGXODFLRQV D RQ OHV HVSODQDGHV V·XWLOLW]HQ SHU D O·DSURILWDPHQW DJUtFROD / DOWLWXG PLWMD GHO
SREOHpVGH PHWUHVVREUHHOQLYHOOGHOPDULODFRWDPpVHOHYDGDHVWjHQODSDUW12GHOWHUPHHQ
ODFRQIOXqQFLDDPEHOPXQLFLSLGH3LHURODDXQDDOoDGDGHPHWUHV
/D [DU[D KLGURJUjILFD OD FRQVWLWXHL[HQ HVVHQFLDOPHQW FXUVRV G·DLJXD FXUWV L LQWHUPLWHQWV HOV WRUUHQWV L
ULHUHV TXH HQ OD PDMRU SDUW GHOV FDVRV QRPpV GHVDLJHQ HQ qSRTXHV GH IRUWHV SOXJHV (QWUH HOV
SULQFLSDOVFXUVRVG·DLJXDGHVWDFDODULHUDGH0DVTXHIDTXHGLVFRUUHHQGLUHFFLyHVW²RHVWHQHOVHFWRU
QRUGGHOPXQLFLSL,JXDOPHQWHQHOWHUPHPXQLFLSDOKLKDDOWUHVFXUVRVG·DLJXDFRPVyQHOWRUUHQWGHOD
)RQWVDQWDLHOGHOD)RQWGHO0DVHWTXHWUDYHVVDODXUEDQLW]DFLyGHO0DVHWLUHFXOOOHVDLJHVGHSHWLWV
WRUUHQWV TXH FUHXHQ OD XUEDQLW]DFLy HO WRUUHQW GH OD 6HUUD TXH ID GH OtPLW DO VXG GHO PXQLFLSL DPE HO
WHUPHPXQLFLSDOGH6DQW/ORUHQoG·+RUWRQVLILQDOPHQWHVGHVWDFDHOWRUUHQWG·2FDWDDOQRUGGHOD6HUUD
G·2FDWDLIDGHOtPLWDPEHOPXQLFLSLG·+RVWDOHWVGH3LHUROD
(O UHOOHX TXH FDUDFWHULW]D HO WHUPH PXQLFLSDO GH 0DVTXHID KD IHW TXH WUDGLFLRQDOPHQW O·DJULFXOWXUD
VREUHWRW OD YLQ\D  KDJL RFXSDW ERQD SDUW GHO 6zO QR XUEDQLW]DEOH GHO PXQLFLSL SHU OHV VHYHV IRUPHV
UHODWLYDPHQWVXDXV
/ jPELW G HVWXGL V·XELFD DO OtPLW VXG GHO WHUPH PXQLFLSDO GH 0DVTXHID WRFDQW HO PXQLFLSL GH 6DQW
/ORUHQoG +RUWRQV HVWGHO jPELWGH&ORWGHO;DUHOăOR DOVXGGHO jPELWWUDQVFRUUHODFDUUHWHUD%9
TXHHQOODoDODFDUUHWHUD%9LHOQXFOLXUEjGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQV$O RHVWGHO jPELWHVORFDOLW]D
O DFWXDO SROtJRQV LQGXVWULDOGHO &ORW GHO ;DUHOăOR L ILQDOPHQW DO QRUG DL[t FRP D O HVW  O jPELW OLPLWD DPE
HVSDLVIRUHVWDOVLDJUtFROHVGHOVzO1RXUEDQLW]DEOHGH0DVTXHIDR6DQW/ORUHQoG +RUWRQV


)RQW,'(6&$7

/·HYROXFLyJOREDOGHOSHUtRGH  pVSRVLWLYD

$FWXDOPHQWODSREODFLyGH0DVTXHIDSUHVHQWDXQDHVWUXFWXUDGHPRJUjILFDWHQGLQWDO·HQYHOOLPHQWHQ
UHODFLyDOHVGDGHVFRPDUFDOVLFDWDODQHVIHWTXHV·REVHUYDHQODVHJHQWWDXOD
7DXOD3REODFLySHUJUDQVJUXSVG·HGDW$Q\
,QGLFDGRUV HQ 
DQ\V

0DVTXHID

$QRLD

&DWDOXQ\D









²DQ\V







&RPHVSRWREVHUYDUO jPELWGHOSUHVHQWSODHVWUREDHQXQHQOODoGHGXHVFDUUHWHUHVODTXDOFRVDID
TXHHVORFDOLW]LHQXQSXQWLGRQLSHUODFRPXQLFDFLyYLjULDGHSHUVRQHVLPHUFDGHULHV

²DQ\V







0pVGHDQ\V







)RQW,'(6&$7

$VSHFWHVVRFLRHFRQzPLFV



3REODFLy

$FWLYLWDWHFRQzPLFD

6HJRQVGDGHVGHO·,QVWLWXWG·(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D ,'(6&$7 HOPXQLFLSLGH0DVTXHIDWpXQD
SREODFLyGHKDELWDQWVDPEXQDGHQVLWDWGHSREODFLyGHKDE.Pò

/·DQjOLVLGHODSREODFLyRFXSDGDSHUVHFWRUVG·DFWLYLWDWSHUPHWREVHUYDUOHVGLQjPLTXHVHFRQzPLTXHV
DL[tFRPUHDOLW]DUXQDFRPSDUDWLYDWHUULWRULDOWDQWDQLYHOOPXQLFLSDOFRPSURYLQFLDO
(O VHFWRU G·DFWLYLWDWV TXH FRQWp PpV SREODFLy RFXSDGD D 0DVTXHID SHU DO VHJRQ WULPHVWUH GH O·DQ\
pVHOVHFWRUVHUYHLVDPEXQGHODSREODFLyRFXSDGDVHJXLWGHODLQG~VWULDDPEXQL
GHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyDPEXQ
(QFRPSDUDFLyDPEOHVGDGHVSURYLQFLDOVD0DVTXHIDO·RFXSDFLyHQHOVHFWRULQGXVWULDOpVVXSHULRUD
QLYHOOSHUFHQWXDOLpVLQIHULRUHQHOVHFWRUVHUYHLV
$PEWRWFRPDODUHVWDGH&DWDOXQ\DKLKDXQDWHUFLDULW]DFLyGHO·HFRQRPLD
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7DXOD3REODFLyRFXSDGDSHUVHFWRUV
DJULFXOWXUD


0DVTXHID
3URYtQFLDGH%DUFHORQD





LQG~VWULD


 



$VVDODULDWV
FRQVWUXFFLy







 

VHUYHLV


7RWDO



  




'DGHVGHOWQWULPHVWUHGHO·DQ\ 'LSXWDFLyGH%DUFHORQDLQGLFDGRUVVRFLRHFRQzPLFV+HUPHV 
)RQW'LSXWDFLyGH%DUFHORQD


/·DWXU UHJLVWUDW GH OD SREODFLy HQ HOV ~OWLPV DQ\V KD GLVPLQXwW GHV GH O DQ\  DTXHVW DQ\ HV YD
UHJLVWUDU HO Pj[LP GHO VHJOH DPE  SHUVRQHV  OD WHQGqQFLD VHPEOD TXH pV D OD EDL[D SHOV SUz[LPV
DQ\V
,PDWJH$WXUUHJLVWUDWD0DVTXHID3HUtRGH²


)RQW,GHVFDW

7DXOD$WXUUHJLVWUDW6HFWRUG·DFWLYLWDW0LWMDQD
$Q\

$JULFXOWXUD

,QG~VWULD

&RQVWUXFFLy

6HUYHLV

6HQVHRFXSDFLyDQWHULRU

0DVTXHID











$QRLD











&DWDOXQ\D











)RQW,GHVFDW
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,PDWJH&DUUHUG $OHPDQ\DHQHOSROtJRQGHO&ORWGHO;DUHOăOR

$1/,6,'(/$6,78$&,Ð$&78$/
'HILQLFLyGHOHV[DU[HVGHWUDQVSRUWH[LVWHQWV
,QIUDHVWUXFWXUHVYLjULHV
;DU[DSULQFLSDOGHFRPXQLFDFLRQVYLjULHV
/D SULQFLSDO YLD G·DFFpV DO PXQLFLSL GH 0DVTXHID pV OD FDUUHWHUD % TXH HQOODoD &DSHOODGHV L
0DUWRUHOO'·DTXHVWDYLDVXUWHQXQHQWUDPDWGHFDUUHWHUHVTXHHQOODFHQOHVXUEDQLW]DFLRQVGHOPXQLFLSL
VHFWRUVLQGXVWULDOVLDOWUHVQXFOLVGHSREODFLyGHPXQLFLSLVYHwQV
(OQXFOLGH0DVTXHIDpVWUDYHVVDWSHUODFDUUHWHUD%]TXHFRPXQLFDGLUHFWDPHQWDPEOD%HJXGD
%DL[D L YD D SDUDU D OD % SULQFLSDO YLD G·DFFpV DO PXQLFLSL $TXHVWD FDUUHWHUD XQHL[ DOJXQV GHOV
QXFOLVGH0DVTXHID YLODGH0DVTXHID%HJXGD$OWD%HJXGD%DL[DL3DUHOODGD 


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

$PpVG·DTXHVWHVFDUUHWHUHVGLQVHOWHUPHPXQLFLSDOWDPEpKLWUREHP
-

-



%9 $TXHVWD FDUUHWHUD FRPXQLFD 0DVTXHID DPE 3LHUD PLWMDQoDQW OD FRQQH[Ly DPE OD
FDUUHWHUD%$TXHVWDFDUUHWHUDV·XELFDDO·RHVWGHOWHUPHPXQLFLSDOGH0DVTXHIDTXHKLID
GHOtPLW

,QWHQVLWDWPLWMDQDGHWUjQVLW
(OSDUjPHWUH,0' ,QWHQVLWDW0LWMDQD'LjULD V·XWLOLW]DSHUFRQqL[HUODTXDQWLWDWGHYHKLFOHVTXHFLUFXOHQ
SHU XQD GHWHUPLQDGD FDUUHWHUD (O VHX YDORU pV OD PLWMDQD GH WRWV HOV YHKLFOHV TXH FLUFXOHQ SHU XQD
GHWHUPLQDGDYLDGXUDQWXQGLDLDTXHVWHVSRWGHVJORVVDUSHUWLSRORJLDGHYHKLFOHV

%9$TXHVWDFDUUHWHUDFRPXQLFDHOQXFOLGH&DQ4XLVHUyDPE6DQW/ORUHQoG·+RUWRQVLOD
VHYDjUHDLQGXVWULDOLDPEODFDUUHWHUD%9$TXHVWDFDUUHWHUDV·XELFDDO·H[WUHPVXGRHVW
GHOWHUPHPXQLFLSDOGH0DVTXHID

(QODVHJHQWWDXODHVPRVWUHQOHV,0'GHOHVFDUUHWHUHVGHODFDUUHWHUD%9DOWHUPHPXQLFLSDOGH
0DVTXHID L 6DQW 6DGXUQt G·$QRLD MD TXH DTXHVWD FDUUHWHUD WUDQVFRUUH D O·RHVW GHO 3OD 3DUFLDO
FRQIRUPDQWpVODFDUUHWHUDPpVSUz[LPDDOVHFWRU

(OOtPLWVXGGHO·jPELWGHO&ORWGHO;DUHOăORpVODFDUUHWHUD%9(VWUDFWDG·XQDFDUUHWHUD
HQ GLUHFFLy DSUR[LPDGD GH HVWRHVW WRWDOPHQW DVIDOWDGD L DPE XQ FDUULO SHU VHQWLW (O YRUDO
DVIDOWDWGHODFDUUHWHUDpVSUjFWLFDPHQWQXO



7DXOD,QWHQVLWDWV0LWMDQHV'LjULHVGHODFDUUHWHUD%9$Q\L


$Q\

,PDWJH&DUUHWHUD%9DO HQWUDGDGHOSROtJRQGHO&ORWGHO;DUHOăOR





)RQW(ODERUDFLySUzSLD

SN

0XQLFLSL

'HILQLFLyBWUDP

6DQW6DGXUQtG·$QRLD

,0'

,0'
SHVDQWV

9HORFLWDW
PLWMDQD NPK 





%3 3. D6DQW6DGXUQtG $QRLD%9D(VSLHOOV

































6DQW6DGXUQtG·$QRLD

%9D(VSLHOOV%90DVTXHID

































0DVTXHID

%90DVTXHID% 3. 





























)RQW3ODG·$IRUDPHQWVL'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDW


&RPSOHWHQ OD [DU[D YLjULD EjVLFD WRW XQ HQWUDPDW FDPLQV TXH SHUPHWHQ O·DFFpV D WRWV HOV SXQWV
KDELWDWVLH[SORWDFLRQVDJUjULHVLUDPDGHUHVLTXHFRKHVLRQHQHOWHUULWRUL

/DFDUUHWHUD%9HVFRQQHFWDDPEO·~QLFYLDOLQFOzVHQO·jPELWLpVDWUDYpVG·DTXHVWDFDUUHWHUDRQ
HVSURGXLUDQWRWHVOHVFRQQH[LRQVLHOVQRXVIOX[RVGHPRELOLWDW

$O LQWHULRUGHOVHFWRULWUDQVFRUUHHOFDUUHUG $OHPDQ\DTXHDFWXDOPHQWHQOODoDODFDUUHWHUD%9LHO
VHFWRUQRUGGHO3ROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR


(OVHFWRUSURSRVDWHVWUREDHQWUHSXQWVG DIRUDPHQWGHODFDUUHWHUD%9(OSXQWG·DIRUDPHQWGHO
3.DOPXQLFLSLGH0DVTXHIDLHO3.GHOPXQLFLSLGH6DQW6DGXUQtG $QRLD(O3.HVWUREDDEDQVGH
ODLQWHUVHFFLyDPEODFDUUHWHUD%9 HQVHQWLWVXGQRUG TXHGyQDDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDOGHO&ORW
GHO;DUHOăORLHO3.pVSRVWHULRUDFRLQFLGHQWHQODLQWHUVHFFLyHQWUHODFDUUHWHUD%9LOD%
(O,0'VyQVXEVWDQFLDOPHQWGLIHUHQWV $O3.LHQHO3. DTXHWDGLIHUqQFLDSRWVHUGRQDGD
MD TXH HO 3.  QR UHS ODLQIOXqQFLD GHOV YHKLFOHV TXH YROHQ DJDIDU ODFDUUHWHUD % DPE HOV VHFWRUV
LQGXVWULDOV L XUEDQLW]DFLRQV GH 3LHUD L 0DVTXHID L 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV TXH KL KD HQWUH HO 3N  GH OD
FDUUHWHUD%9LHO3.7DPEpV KDGHWHQLUHQFRPSWHTXHHQHOPXQLFLSLGH6DQW6DGXUQtG $QRLDKL
WUDQVFRUUHO $XWRSLVWD$S
$TXHVWHV ,0' V VyQ LQIHULRU DO SXQW G·DIRUDPHQW GHO 3.  VHJXUDPHQW GRQDGD OD LQIOXqQFLD GH OD
FDUUHWHUD$3HQHO3. DOFRVWDWGH6DQW6DGXUQtG·$QRLDSHUzpVVXSHULRUHOGHYHKLFOHVSHVDWV
HO 3.  (O SHUFHQWDWJH VXSHULRU GH YHKLFOHV SHVDWV SRWVHU GRQDW SHU GRV IDFWRUV XQ pV OD PHQRU,0'
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SHUXQPDWHL[WUjQVLWWRWDOGHYHKLFOHVSHVDWVRWDPEpSRWVHUGRQDWSHUODSUHVHQFLDGHYDULVSROtJRQV
LQGXVWULDOV DO OODUJ GH OD FDUUHWHUD %9 L OD &DUUHWHUD %9 DO PXQLFLSL GH 0DVTXHID L GH 6DQW
/ORUHQoG·+RUWRQV HQHOVTXDOVHQHOIXWXULVHJRQVODSUSRVWDKLKDXULDHOSROtJRQGHOFORWGHO[DUHOăOR 

KRUDULVGLHV)HLQHUVGH0DVTXHIDD%DUFHORQD





9LHVLQWHULRUVGHO3OD3DUFLDO

)RQW)*&FDW

$FWXDOPHQW HQ HO SURSL VHFWRU QR KL KD FDUUHUV R FDPLQV DPE WRW HO OtPLW RHVW GHO VHFWRU pV HO FDUUHU
G $OHPDQ\DTXHGyQDDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDO&ORWGHO[DUHOăORLTXHHQHOIXWXUFRPSDUWLULHQDTXHVWD
YLDDPEHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLF&ORWGHO;DUHOăOR


7UDQVSRUWFROăOHFWLXGHVXSHUItFLH
3HOTXHIDHOWUDQVSRUWFROăOHFWLXLQWHUXUEjDPEDXWRE~VWUREHPYjULHVOtQLHVSUz[LPHVDOVHFWRUSURSRVDW

3HUWDQWpVXQDYLDXWLOLW]DGDSHOVYHKLFOHVTXHYROHQDFFHGLUDOVHFWRULQGXVWULDODL[tFRPDOHVFDVHVHQ
6zO 1R 8UEDQLW]DEOH DO QRUG GHO VHFWRU DL[t FRP OHV LQVWDOăODFLRQV G $IILQLW\ WDPEp DO QRUG VHJRQV
O ,QIRUPH $PELHQWDO GHO 3OD (VSHFLDO G DTXHVWHV LQVWDOăODFLRQV HO QRPEUH Pj[LP GH WUHEDOODGRUV VHULHQ
HOVTXDOVHVGHVSODFHQDPEFRW[H UYHKLFOHVELFLFOHWHVLRYLDQDQWV

$TXHVWHVOtQLHVVyQ

-



*UDQGHW6W/ORUHQo*HOLGDD%DUFHORQD2SHUDGDSHU+LOOVDKLVSDQROODFXQHQVH6/



7UDQVSRUWS~EOLF

,PDWJH+RUDULVLUHFRUUHJXWOtQLDLQWHUXUEDQDG DXWRE~V*UDQGHW6W/ORUHQo*HOLGDD%DUFHORQD

(O PXQLFLSL GH 0DVTXHID GLVSRVD GH VHUYHL GH IHUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D L WDPEp
GLVSRVDWUHVOtQLHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLXLQWHUXUEjDPEDXWRE~VTXHHQOODoDDPEGLIHUHQWV PXQLFLSLVL
GLIHUHQWVLQGUHWVGHOSURSLPXQLFLSL

)HUURFDUULO
3HO TXH D OD [DU[D IHUURYLjULD H[LVWHQW )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D  (O PXQLFLSL GH
0DVTXHIDGLVSRVDGHWUHVHVWDFLRQV$TXHVWHVHVWDFLRQVVyQ
-

(VWDFLy GHOV )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH 0DVTXHID /tQLD 5 L 5 )*&
%DUFHORQD,JXDODGD 

-

(VWDFLy GHOV )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH &DQ 3DUHOODGD /tQLD 5 )*&
%DUFHORQD,JXDODGD 

-

(VWDFLyGHOV)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGH%HJXGD /tQLD5)*&%DUFHORQD
,JXDODGD 


)RQWKWWSKLOOVDEXVFRP

,PDWJH3DUDGDLUHFRUUHJXWHQWUHO HQWUDGDDOVHFWRULODSDUDGDGH&GHOD&DUUHWHUDGH*HOLGD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV GHODOtQLD


$TXHVWHVHVORFDOLW]HQDXQDGLVWjQFLDDSUR[LPDGDGHNPDSHX (VWDFLyGH0DVTXHID .P
GHO (VWDFLyGH&DQ3DUHOODGDL.PGHO (VWDFLyGHOD%HJXGD HQGLVWjQFLDUHFRUUHJXGDUHDO GHO
SRVVLEOHDFFpVDO jPELWHQODLQWHUVHFFLyGHOFDUUHUG $OHPDQ\DDPEODFDUUHWHUD%9

,PDWJH5HFRUUHJXWLKRUDULV GHVGH0DVTXHID GHIHUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW/tQLD55


)RQW*RRJOHPDSV



KRUDULVGLHV)HLQHUVGH0DVTXHIDD,JXDODGD
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,PDWJH(VWDFLRQVGH)*&LG·DXWRE~VDO·HQWRUQGHO·jPELW

)RQW*RRJOHVWUHHWYLHZ$Q\





,PDWJH3DUDGDLUHFRUUHJXWHQWUHO HQWUDGDDOVHFWRULODSDUDGDGHFDQ4XLVHUyGHODOtQLD

)RQW(ODERUDFLySUzSLD





)RQW*RRJOHPDSV



$ODFDUUHWHUD%9LDO HQWUDGDGHO DFWXDOSROtJRQLQGXVWULDOKLKDXQDSODWDIRUPDTXHWpODIXQFLy
GHSDUDGDG DXWRE~VSHUGRQDUVHUYHLDOPDWHL[SROtJRQLQGXVWULDOORJtVWLF



,PDWJH,QIUDHVWUXFWXUDSHUDSDUDGDG DXWRE~VDO HQWUDGDGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR

)RQW*RRJOHVWUHHWYLHZ$Q\





$ ODSDUDGDGH&DQ4XLVHUyV LQGLFDTXHGHVG DTXHVWSXQWHVSRWDQDUD0DVTXHID*HOLGD5HQIHL
3REOH 0DUWRUHOO L 6DQW 6DGXUQt G $QRLD DL[t FRP D 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV 6HJRQV HV SRW YHXUH HQ OHV
VHJHQWVLPDWJHV
,PDWJH+RUDULVLGHVWLQDFLRQVGHVGHODSDUDGDG DXWRE~VGH&DQ4XLVHUy


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

;DU[DLWLQHUDULVSHUDYLDQDQWVLELFLFOHWHV
;DU[DG LWLQHUDULVSHUDYLDQDQWV
/DSUzSLDVLWXDFLyGHO jPELWIDTXHDTXHVWVHVLWXwOOXQ\GHOVFDUUHUVXUEDQVLHOVSULQFLSDOVHTXLSDPHQWV
GHOPXQLFLSLGH0DVTXHIDR6DQW/ORUHQoG +RUWRQV SHUSUR[LPLWDW $L[tPDWHL[QRKLKDLWLQHUDULVSHUD
YLDQDQWV TXH SDVVLQ D SURS GHO VHFWRU WUHW G DOJXQV LWLQHUDULV H[FXUVLRQLVWHV TXH WUDQVLWHQ SHO WHUPH
PXQLFLSDOLTXHSHUPHWHQDFFHGLUEjVLFDPHQWDOD6HUUDGH&ROOFDUG~V
$PEWRWLVHJRQVODUHFHUFDUHDOLW]DGDQRKLKDFDSVHQGHURLWLQHUDULSHDWRQDOVRDPEELFLFOHWDTXH
WUDQVFRUUHSHOVHQWRUQVGHO·jPELW/DJUDQSDUWGHOVLWLQHUDULVH[FXUVLRQLVWHVVHQ\DOLW]DWVRQRHVUHDOLW]HQ
DOQRUGGHOWHUPHPXQLFLSDO
$OPXQLFLSLGH0DVTXHIDFDOGHVWDFDUSHULPSRUWjQFLDLYLVWRVLWDWHOVVHJHQWVLWLQHUDULV
•





)RQW(ODERUDFLySUzSLD




*5 6HQGHUV GHOV 0LUDGRUV 6·LQLFLD D 6LWJHV L Wp ILQDO D FDQHW GH 0DU SDVVDQW D O·HWDGD  SHU
0DVTXHID
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•

*5$/D%HJXGD$OWDKLKDODFRQQH[LyHQWUHHO*5LHO*5



(O DQ\ GHOVYHKLFOHVFHQVDWVHVFRUUHVSRQHQDWXULVPHVTXHJHQHUDXQDWD[DGHPRWRULW]DFLy
GH  WXULVPHV KDELWDQWV $TXHVW tQGH[ pV VXSHULRU D OD PLWMDQD FDWDODQD TXH pV GH 
WXULVPHVKDELWDQWV DQ\ 


;DU[DGHFDUULOVELFLXUEDQV
$FWXDOPHQW 0DVTXHID QR GLVSRVD GH FDUULO ELFL GLQV HO VHX FDVF XUEj DPE O H[FHSFLy GHO FDUULO ELFL
DQQH[DOVHFWRUG HVWXGLLTXHIRUPDUjSDUWGHOIXWXUSROtJRQORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăOR$TXHVWUHFRUUH
HOFDUUHUG $OHPDQ\DFRPSDUWLQWHVSDLDODYRUHUDG DTXHVW
(VWUDFWDG XQFDUULOELFLQRVHJUHJDWG XQDDPSODGDDSUR[LPDGDGHPHWUHVLGLIHUHQFLDWGHOD]RQD
GHYLDQDQWVSHUODGLIHUHQWFRORUDFLy
,PDWJH&DUULOELFLHQHOFDUUHUG $OHPDQ\D SROtJRQLQGXVWULDOGHOFORWGHO[DUHOăOR 


6LHVFUHXHQOHVGDGHVGHOSDUFGHYHKLFOHVDPEODSREODFLyHVSRWFDOFXODUO·tQGH[GHPRWRULW]DFLyGHO
PXQLFLSL DTXHVW tQGH[ SHUPHW FRPSDUDU GLIHUHQWV WHUULWRULV HQWUH VL (Q HO VHJHQW JUjILF HV SRW YHXUH
TXHTXHHOSDUFGHYHKLFOHVKDFUHVFXWILQVKLWRWDXJPHQWDQWODSREODFLyGH0DVTXHIDV0DOJUDWWRW
HVPDQWpDXQQLYHOOLQIHULRUDXQDXWRPzELOSHUSHUVRQD


,PDWJH(YROXFLyGHO·ÌQGH[GHPRWRULW]DFLy0DVTXHID3HUtRGH²








)RQW(ODERUDFLySUzSLD






(Q HO PXQLFLSL YHt GH 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV HQ HO SROtJRQ LQGXVWULDO GH &DQ 3XMDGHV KL KD XQD FDUULO
ELFLFOHWDVHJUHJDWGHODFLUFXODFLyLFRUUHFWDPHQWVHQ\DOLW]DWSHCUR~QLFDPHQWWpXQDORQJLWXGGH
PHWUHVLVHQVHFRQWLQXwWDW








7DXOD'LVWULEXFLyGHOSDUFGHYHKLFOHVGH0DVTXHID$Q\L
&DPLRQVL
7UDFWRUV
$XWREXVRVL
$Q\
7XULVPHV 0RWRFLFOHWHV
7RWDO
IXUJRQHWHV
LQGXVWULDOV
DOWUHV





1~P




1~P




1~P




1~P
















































6HJRQVOHV GDGHVGHO·,QVWLWXWG·(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D ,'(6&$7 HO PXQLFLSLGH0DVTXHIDUHJLVWUD
O·DQ\XQSDUFPzELOGHYHKLFOHVTXHUHSUHVHQWDXQDXJPHQWGHOUHVSHFWDO·DQ\








)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHGDGHVGHO·,GHVFDW

0RWRULW]DFLyLDSDUFDPHQWV

1~P





3HUDOWUDEDQGDKLKDDOJXQFDPtUXUDOTXHHWSHUPHWFRQQHFWDUHOVHFWRUDPEODXUEDQLW]DFLyGH&DQ
4XLVHUyDSDUWLUG DTXHVWSXQWHOUHFRUUHJXWFDSDTXDOVHYROLQGUHWV KDGHIHUHQFDOoDGDFRPSDUWLGD
DPEHOVYHKLFOHVGHODFDUUHWHUD















































































7DXOD&RPSDUDFLyGHO·tQGH[GHPRWRULW]DFLyGHGLIHUHQWVjPELWVWHUULWRULDOV$Q\
&DPLRQV,
7XULVPHV
0RWRFLFOHWHV
IXUJRQHWHV
7RWDO

0DVTXHID









$QRLD









&DWDOXQ\D









)RQW,GHVFDW





&RP HV SRW REVHUYDU D 0DVTXHID O DQ\  Wp XQ tQGH[ GH PRWRULW]DFLy VXSHULRU D O tQGH[ GH OD
PLWMDQDGH&DWDOXQ\DLLQIHULRUDODPLWMDQDGHODFRPDUFDGHO $QRLD




$SDUFDPHQWV


'RQDGD OD ORFDOLW]DFLy GH O·jPELW DOOXQ\DW GHO QXFOL XUEj GH 0DVTXHID L 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV L OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVXVRVDFWXDOVGHO·jPELWQRpVUHOOHYDQWODFDSDFLWDWG·DSDUFDPHQWVGHOQXFOLGH
0DVTXHID $PE WRW HQ HO FDUUHU TXH GyQD DFFpV D O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO GHO &ORW GHO ;DUHOăOR
&DUUHUG $OHPDQ\D 








)RQW,GHVFDW
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,PDWJH2UtJHQVGHOVGHVSODoDPHQWVDWUHWVD0DVTXHIDSHUPRWLXVODERUDOV  $Q\

0RELOLWDWREOLJDGDGHOPXQLFLSL
(Q DTXHVW SXQW ~QLFDPHQW V·DYDOXHQ HOV GHVSODoDPHQWV SHU PRWLXV ODERUDOV GRQDW O·~V LQGXVWULDO GHO
VHFWRUTXHHVSUHWpQGHVHQYROXSDU

3LHUD
0DUWRUHOO
%DUFHORQD
$OWUHVPXQLFLSLV
(VSDUUHJXHUD
*HOLGD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV
+RVSLWDOHWGH/OREUHJDWO
,JXDODGD
7HUUDVVD
6DQW)HOLXGH/OREUHJDW
6DQW(VWHYH6HVURYLUHV
2OHVDGH0RQWVHUUDW
6DQW$QGUHXGHOD%DUFD
+RVWDOHWVGH3LHURODHOV
6DQW9LFHQoGHOV+RUWV
6DQW%RLGH/OREUHJDW
6DQW6DGXUQtG $QRLD
6DQW&XJDWGHO9DOOqV
&RUQHOOjGH/OREUHJDW
&DSHOODGHV
0ROLQVGH5HL
$EUHUD
9LODIUDQFDGHO3HQHGqV
9DOOERQDG $QRLD
6DQW-RDQ'HVSt
%DGDORQD

/D LQIRUPDFLy GHOV FHQVRV GH SREODFLy UHIHUHQW D OD ORFDOLW]DFLy GH O DFWLYLWDW HFRQzPLFD GH OD
SREODFLySHUPHWFRQqL[HUODPRELOLWDWREOLJDGDGHODSREODFLyDSDUWLUGHODFRPSDUDFLyHQWUHHOOORF
GHWUHEDOOLHOOORFGHUHVLGHQFLDGHOVRFXSDWV
/D VHJHQW WDXOD PRVWUD OD ORFDOLW]DFLy GH O DFWLYLWDW GH OD SREODFLy RFXSDGD GH GLQV L GHIRUD GHO
PXQLFLSL L OD ORFDOLW]DFLy GHO FHQWUH GH WUHEDOO SHUPHWHQW VDEHU OD PRELOLWDW GHOV WUHEDOODGRUV HQ HO
WHUULWRULG HVWXGL
7DXOD3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQWLOORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV$Q\


3HUPRWLXVODERUDOV
5HVLGHQWV2FXSDWVDGLQV



1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV



5HVLGHQWVRFXSDWVIRUD



/ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV  



3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQW  



'LIHUqQFLD    



 /ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV 5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV
 3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQW 5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV5HVLGHQWVRFXSDWVDIRUD
)RQW,GHVFDW


&RPHVSRWREVHUYDUGHOWRWDOGHGHVSODoDPHQWVREOLJDWVO·DQ\ FDSDGLQVLFDSDIRUDGH
0DVTXHID SHU PRWLXVODERUDOVHOHUHQDGLQVGHOSURSLPXQLFLSL UHVLGHQWVTXHWUHEDOOHQGLQVHO
PXQLFLSL 
3HU DOWUD EDQGD SHO TXH ID D OD PRELOLWDW LQWHUPXQLFLSDO UHVLGHQWV D GLQV L IRUD GHO PXQLFLSL GH
0DVTXHID  SHUVRQHV TXH V·KDQ GH GHVSODoDU  V·REVHUYD TXH HO PXQLFLSL GH 0DVTXHID JHQHUD
PpV GHVSODoDPHQWV FDS D IRUD TXH QR SDV HOV TXH DWUHX  SHUVRQHV YV  SHUVRQHV  IHW TXH
LPSOLFDTXHVXPDQWHOVUHVLGHQWVLQRUHVLGHQWVTXHWUHEDOOHQD0DVTXHIDVLJQLILTXHQSHUVRQHVTXH
HVGHVSODFHQDO·LQWHULRUGHOPXQLFLSLQRPEUHLQIHULRUDOVUHVLGHQWVGH0DVTXHIDTXHHVGHVSODFHQSHU
WUHEDOODUIRUDGHOPXQLFLSLWHQLQWHQUHVXPXQEDODQoQHJDWLXGHOVOORFVGHWUHEDOOLHVWXGLHQHOPXQLFLSL
SHUVRQHV 







































)RQW,GHVFDW


'·XQ WRWDO GH  GHVSODoDPHQWV DWUHWV SHU PRWLX GH IHLQD 3LHUD pV HO PXQLFLSL TXH HQ JHQHUD PpV
  VHJXLW GH 0DUWRUHOO %DUFHORQD  L   GHJXW D OD SUR[LPLWDWV G·DTXHVWV PXQLFLSLV DO
PXQLFLSLGH0DVTXHIDLDODFDSLWDOLWDWGH%DUFHORQD



/HV VHJHQWV GDGHV TXH HV SUHVHQWHQ VyQ HOV PXQLFLSLV G·RQ YHQHQ HOV WUHEDOODGRUV GH IRUD TXH
WUHEDOOHQD0DVTXHIDLRQYDQHOVUHVLGHQWVGHO PXQLFLSLTXHWUHEDOOHQDIRUD $TXHVWHVGDGHVVyQ GH
O·DQ\  SHU WDQW SRGHQ KDYHUKL GLIHUqQFLHV DPE OD VLWXDFLy DFWXDO SHUz VHUYHL[HQ SHU YHXUH OD
WHQGqQFLD
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,PDWJH'HVWLQDFLRQVGHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHU0DVTXHIDSHUPRWLXVGHIHLQD  $Q\
%DUFHORQD
0DUWRUHOO
5HVLGHQWVRFXSDWVDGLYHUVRVPXQLFLSLV
6DQW(VWHYH6HVURYLUHV
$EUHUD
3LHUD
+RVSLWDOHWGH/OREUHJDWO
$OWUHVPXQLFLSLV
6DQW6DGXUQtG $QRLD
&DVWHOOELVEDO
6DQW$QGUHXGHOD%DUFD
,JXDODGD
&DVWHOOYtGH5RVDQHV
6DQW%RLGH/OREUHJDW
&RUQHOOjGH/OREUHJDW
)RUDGH&DWDOXQ\D
(VSDUUHJXHUD
6DQW/ORUHQoG +RUWRQV
6DQW-XVW'HVYHUQ
5XEt
0ROLQVGH5HL
7HUUDVVD
6DQW9LFHQoGHOV+RUWV
6DQW)HOLXGH/OREUHJDW
3UDWGH/OREUHJDWHO
9DOOERQDG $QRLD
*HOLGD
9LODIUDQFDGHO3HQHGqV
3DOOHMj
6DEDGHOO
(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
2OHVDGH0RQWVHUUDW
0DUWRUHOOHV
6DQWD3HUSqWXDGH0RJRGD
6DQW&XJDWGHO9DOOqV
0DWDGHSHUD
*DYj
%DGDORQD
7RUUHODYLW
7RUUHGH&ODUDPXQWOD
6DQW-RDQ'HVSt
%DOVDUHQ\


















































7DXOD3REODFLyRFXSDGDUHVLGHQWLOORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWVSHUWLSXVGHWUDQVSRUW0DVTXHID
$Q\
3ULYDW

7UDQVSRUW
3~EOLF

1R
DSOLFDEOH

7RWDO












































































5HVLGHQWVRFXSDWVDGLQV

1RUHVLGHQWVRFXSDWVDGLQV

5HVLGHQWVRFXSDWVDIRUD
5HVLGHQWV
RFXSDWV
GLYHUVRVPXQLFLSLV

1R
1RHV
PRWRULW]DW GHVSODoD

HQ












/ORFVGHWUHEDOOORFDOLW]DWV  













3REODFLy RFXSDGD UHVLGHQW














'LIHUqQFLD
UHVLGHQWV













ORFDOLW]DWV


)RQW,GHVFDW












)RQW,GHVFDW







5HVSHFWH D OHV GHVWLQDFLRQV GHOV GHVSODoDPHQWV GH IHLQD %DUFHORQD HV WURED HQ SULPHU OORF DPE XQ
GHOWRWDOVHJXLWGHOHVSREODFLRQVGH0DUWRUHOO  L6DQW(VWHYH6HVURYLUHV  

'HVSODoDPHQWVREOLJDWVSHUPLWMjGHWUDQVSRUW
$ O·KRUD G·DQDOLW]DU DTXHVWV GHVSODoDPHQWV pV LPSRUWDQW DQDOLW]DU HOV PLWMDQV GH WUDQVSRUW XWLOLW]DWV HQ
HOV PDWHL[RV HQ DTXHVW VHQWLW O·,QVWLWXW G·(VWDGtVWLFD GH &DWDOXQ\D HOV KD DJUXSDW GH OD VHJHQW
PDQHUD
3ULYDWFRW[HRIXUJRQHWDFRPDFRQGXFWRUFRW[HRIXUJRQHWDFRPDSDVVDWJHURPRWRDPpVGHOHV
FRPELQDFLRQVG DTXHVWHVFDWHJRULHVHQWUHHOOHVRDPEQRPRWRULW]DW FDPLQDQWRHQELFLFOHWD 
3~EOLF DXWRE~V DXWRFDU R PLFURE~V PHWUR R WUHQ D PpV GH OHV FRPELQDFLRQV G DTXHVWV PLWMDQV GH
WUDQVSRUWHQWUHHOOVDPEXQGHSULYDW FRW[HRPRWR LDPEQRPRWRULW]DW FDPLQDQWRHQELFLFOHWD 
1RPRWRULW]DWFDPLQDQWRHQELFLFOHWDLODVHYDFRPELQDFLy
1RDSOLFDEOH7UHEDOOHQRHVWXGLHQHQGLYHUVRVPXQLFLSLVWHQHQXQDVHJRQDUHVLGqQFLDDOOORFGHWUHEDOO
RHVWXGLRQRKDQFRQWHVWDWDTXHVWDSUHJXQWD
1RHVGHVSODoD$TXHOOHVSHUVRQHVTXHWUHEDOOHQRHVWXGLHQHQHOVHXSURSLPXQLFLSL

/HVVHJHQWVWDXODLILJXUHVPRVWUHQDTXHVWHVGDGHVG·XQDIRUPDJUjILFD
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'HVFULSFLyGHOD0RGLILFDFLy3XQWXDO

35(6(17$&,Ð'(/3/$1(-$0(17

/D0RGLILFDFLy3XQWXDODIHFWDHOFRQWLQJXWGHO3*2GH0DVTXHIDHQHOVVHJHQWVDVSHFWHV

3ODQVVXSUDPXQLFLSDOV

-

5HDOLW]DU SHWLWV DMXVWRV D OD ]RQLILFDFLy GHO SROtJRQ LQGXVWULDO ´&ORW GHO ;DUHO·ORµ SHU SRVVLELOLWDU
O·DFFpV DO QRX VHFWRU GH SODQHMDPHQW ´&ORW GHO ;DUHO·OR µ GHV GHO FDUUHU G·$OHPDQ\D DPE
XQDVXSHUItFLHDPRGLILFDUHQHOVzOXUEjGHP

-

'HILQLFLy G·XQ QRX VHFWRU GH VzO XUEDQLW]DEOH SHO GHVHQYROXSDPHQW LQGXVWULDO DPE XQD
VXSHUItFLHWRWDOGHPò

-

/D IRUPDFLy GH GXHV URWRQGHV FRP D FjUUHJXHV H[WHUQHV DO VHFWRU 8QD D OD FUXwOOD GH OD
FDUUHWHUD %9 DPE HO FDUUHU $OHPDQ\D L O·DOWUH DO FDUUHU $OHPDQ\D SHU O·DFFpV DO QRX
VHFWRULQGXVWULDO

3OD7HUULWRULDO3DUFLDOGHOHV&RPDUTXHV&HQWUDOV
(O *RYHUQ GH &DWDOXQ\D HQ GDWD  GH VHWHPEUH GH  YD DSURYDU GHILQLWLYDPHQW HO 3OD WHUULWRULDO
SDUFLDO GH OHV &RPDUTXHV &HQWUDOV / DFRUG GH *RYHUQ L OD QRUPDWLYD GHO 3OD YDQ VHU SXEOLFDWV HQ HO
'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DQ~PGHG RFWXEUHGHDO HIHFWHGHODVHYD
H[HFXWLYLWDWLPPHGLDWD
,PDWJH3OD7HUULWRULDO0HWURSROLWjGH%DUFHORQD



/D0RGLILFDFLySUHYHXODFUHDFLyGHVzOLQGXVWULDOLORJtVWLFTXHKDG·DMXGDUDGLQDPLW]DUO·HFRQRPLDLKD
GHGRWDUDOPXQLFLSLGHQRXVzOSHUDODLPSODQWDFLyG·DFWLYLWDWVTXHUHTXHUHL[HQGHSDUFHO·OHVPLWMDQHV
PpVGHPò LJUDQV PpVGHPò 


7DXOD 4XDGUHGHVXSHUItFLHVGHODSURSRVWDGH0S3*20DVTXHID



)RQW0HPzULDG RUGHQDFLyGHOD0S3*20DVTXHID&ORWGHO;DUHOăOR


,PDWJH=RQLILFDFLySURSRVDGDSHUOD0S3*20DVTXHID


)RQW3OD7HUULWRULDO0HWURSROLWjGH%DUFHORQD


(O 37&& SUHYHX HO WUDoDW G·XQ QRX YLDO SHO OtPLW VXGHVW GHO PXQLFLSL $O SXQW  GH O·DUWLFOH 
'HWHUPLQDFLRQV JUjILTXHV GHO VLVWHPD G·LQIUDHVWUXFWXUHVV·HVWDEOHL[HQ GLIHUHQWV QLYHOOV GH FRQFUHFLy (Q
HO FDV GHO YLDO TXH XQHL[ 0DVTXHID DPE OD FDUUHWHUD %9 OD UHSUHVHQWDFLy pV HVTXHPjWLFD L
H[SUHVVD~QLFDPHQWO·REMHFWLXGHFRQQHFWLYLWDWHQWUHGRVSXQWV
' DTXHVWSODQHMDPHQWLSHOTXHIDDODSUHVHQW0SVH QGHVSUqQTXHHVFRQVWLWXHL[LXQDUHVHUYDGHVzO
HQHO3OD3DUFLDO

3ODQHMDPHQWWUDPLWDW0RGLILFDFLy3XQWXDOGHO3*2GH0DVTXHID
2EMHFWLXVGHODPRGLILFDFLySXQWXDO
/·REMHFWLXSULQFLSDOpVGLQDPLW]DUO·DFWLYLWDWHFRQzPLFDLLQFHQWLYDUODFUHDFLyGHOORFVGHWUHEDOO3HUXQ
DOWUH FRVWDW DTXHVWD 0RGLILFDFLy WDPEp SHUPHWUj DPSOLDU OHVLQVWDOăODFLRQV GHO FHQWUH ORJtVWLF G·$/',
VLWXDWDSRQHQWGHOVWHUUHQ\VGHOQRXjPELWGHOLPLWDW
(OVREMHFWLXVPpVFRQFUHWVGHOD0RGLILFDFLy3XQWXDOVyQHOVVHJHQWV
5HDOLW]DUHOVFDQYLVGHFODVVLILFDFLyLGHTXDOLILFDFLyXUEDQtVWLTXHVSUHYLVWRV
'HOLPLWDUXQQRXVHFWRUGHVzOXUEDQLW]DEOH´(O&ORWGHO;DUHO·ORµ

)RQW0HPzULDG RUGHQDFLyGHOD0S3*20DVTXHID&ORWGHO;DUHOăOR
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,PDWJH3URSRVWDG RUGHQDFLy1RQRUPDWLYD





)RQW0HPzULDG RUGHQDFLyGHOD0S3*20DVTXHID&ORWGHO;DUHOăOR
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7DXOD 3DUjPHWUHVG·HVWXGLGHODPRELOLWDWJHQHUDGD3URSRVWDGHQRXVUjWLRV

$9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$'(/$02',),&$&,Ð38178$/


(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHYLDWJHVJHQHUDWV

ÔVLQGXVWULDO

9LDWJHVJHQHUDWVGLD

2EVHUYDFLRQV

YLDWJHVPGHVRVWUH

(V PDQWp VHJRQV OHV LQGLFDFLRQV GHO GHFUHW  SHU D XQ
GHOVRVWUHSUHYLVW

(OV ($0* UHIHUHQWV DO SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF SHU DYDOXDU OD PRELOLWDW JHQHUDGD KDQ GH IHU XQD
HVWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV JHQHUDWVTXHJHQHUHQHOVGLIHUHQWVjPELWVGHO3ODHQIXQFLy
GHOHVVXSHUItFLHVGHOVXVRVSHUPHVRVRGHO·tQGH[G·HGLILFDELOLWDWIL[DW
(TXLSDPHQWV

(Q HO SUHVHQW HVWXGL V·KDQ XWLOLW]DW OHV WDXOHV TXH ILJXUHQ D O·DQQH[  GHO 'HFUHW  L TXH HV
UHSURGXHL[HQSDUFLDOPHQWDFRQWLQXDFLy

YLDWJHVPGHVRVWUH



/D UjWLR SURSRVDGD pV OD TXH LQGLFD HO 'HFUHW  SHU
HTXLSDPHQWV

7DXOD 3DUjPHWUHVG·HVWXGLGHODPRELOLWDWJHQHUDGD


9LDWJHVJHQHUDWVGLD

(TXLSDPHQWV

YLDWJHVPGHVRVWUH

=RQHVYHUGHV

YLDWJHVPGHVzO

ÔVLQGXVWULDO

=RQHVYHUGHV

YLDWJHVPGHVRVWUH



(OVVHUYHLVWqFQLFVQRJHQHUHQQHFHVVLWDWVGHGHVSODoDPHQWVHJRQVHO'HFUHW
)RQW'HFUHWGHGHVHWHPEUH


$L[tGRQFVDSDUWLUGHODWDXODTXHSURSRUFLRQDHOGHFUHWLGHOHVGDGHVDQWHULRUVHVSRWGXUDWHUPHHO
FjOFXOGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVHQHOGHVHQYROXSDPHQWG·DTXHVW3OD








,QGXVWULDO

(QHOFDVTXHHQVRFXSDHOVHTXLSDPHQWVHVGHILQHL[HQHQTXDQW
DODRFXSDFLyLORFDOLW]DFLyHQVXSHUItFLHSHUzQRHVGHILQHL[HQHQ
TXDQHOVHX~V HQDTXHVWVPRPHQWVQRVHVDSTXLQHTXLSDPHQW
HV GHVHQYROXSDUj HQ HO VHFWRU  L SHU DOWUD EDGD QR VH VDS TXLQ
VRVWUHKDXUjGHWHQLU3HUDTXHWPRWLXV HVWDEOHL[XQDHGLILFDELOLWDW
QHWDHVWjQGDUGGHPVWPV

/D XWLOLW]DFLy GH OD ]RQD YHUGD GH O jPELW SHU SDUW GH OD
FLXWDGDQLD GRQDWV HOV XVRV GH O jPELW HPLQHQWPHQW LQGXVWULDOV 
ORJtVWLFVLODORFDOLW]DFLyGHO jPELWHQUHODFLyDOVQXFOLVXUEDQVGH
0DVTXHIDL6DQW/ORUHQoG +RUWRQVDL[tFRPGHOHVXUEDQLW]DFLRQV
GHOVXGGH0DVTXHIDLDOWUHVXUEDQLW]DFLRQVGHOPXQLFLSLVYHwQVHV
SUHYHX TXH VLJXL QXO (Q WRW FDV HOV GHVSODoDPHQWV TXH JHQHULQ
DTXHVWHV ]RQHV YHUGHV VHUDQ WRWV LQWHULRUV D O·jPELW GH OD
0RGLILFDFLy 3XQWXDO SHO TXH HV FRQVLGHUD TXH MD HV WUREHQ
LQFORVRVHQHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHUOHV]RQHVLQGXVWULDOV

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVQRXVUjWLRV

6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR

6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR

PVzO

PVRVWUH

&RQYHUVLy

YLDWJHVJHQHUDWVGLD





GHVSOPVW




,QGXVWULDO

PVzO

PVRVWUH

&RQYHUVLy

YLDWJHVJHQHUDWVGLD





GHVSOPVW




(TXLSDPHQWV 





GHVSOPVW



(TXLSDPHQWV 





GHVSOPVW

=RQHVYHUGHV





GHVSOPVzO



=RQHVYHUGHV

















7RWDO









7RWDO

6LEpHQOD0RGLILFDFLy3XQWXDOQRHVGHILQHL[QLO ~VQLODHGLILFDELOLWDWGHOVHTXLSDPHQWVV·HVWLPDXQDHGLILFDELOLWDW
QHWDGHPVWPV
)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHOD03LGHO'HFUHW


$L[tLVHJRQVHOVFjOFXOVLFRQVLGHUDFLRQVDQWHULRUVV·HVWLPDXQDPRELOLWDWJHQHUDGDSHOVHFWRUGHOD03L
SHUO DOWHUQDWLYDSURSRVDGDGHGHVSODoDPHQWVGLDULV

7HQLQW HQ FRPSWH TXH HOV UjWLRV D TXH ID UHIHUqQFLD HO GHFUHW HVWDQ GLVVHQ\DWV SHU D jPELWV
HPLQHQWPHQW UHVLGHQFLDOV L DWHQHQWVH D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO VHFWRU L WUDFWDQWVH G·XQ jPELW
PDMRULWjULDPHQW LQGXVWULDOORJtVWLF V·HQWpQ TXH HOV GHVSODoDPHQWV GHULYDWV SHOV DFFHVVRV D OHV ]RQHV
YHUGHVGHOVHFWRUVHUDQPROWPHQRUVGHOVTXHHQDTXHVWDWDXODHVGHVSUqQ

)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHO $YDQoGH03LGHO'HFUHW


$L[t GRQFV HV SRW HVWLPDU TXH OD PRELOLWDW JHQHUDGD SHU DTXHVWD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO L HO 3OD 3DUFLDO
VLJXLGHGHVSODoDPHQWVGLDULV

(Q DTXHVW SXQW HV ID QHFHVVDUL UHDOLW]DU PpV DSUR[LPDFLRQV D OD UHDOLWDW GH OD SUHVHQW 0RGLILFDFLy
3XQWXDOMDTXHODPRGLILFDFLySXQWXDOSUHYHXHOGHVHQYROXSDPHQWG XQVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFSHUz
ODJUDQGjULDGHOHVSDUFHOăOHVTXHHVSUHYHXHQLOHVFRQYHUVHVDPEHOVSURPRWRUVHOQRXVHFWRULQGXVWULDO
GHO&ORWGHO;DUHOăORWpYRFDFLyGHVHFWRUORJtVWLFFRPSOHPHQWDQWO DFWXDO6HFWRUORJtVWLFGHO&ORWGHO
;DUHOăOR
$L[t OD PRELOLWDW DVVRFLDGD D VHFWRUV ORJtVWLFV HV PRX HQ SDUjPHWUHV GH YLDWJHV JHQHUDWV GLIHUHQWV L
LQIHULRUVDOVVHFWRUVPHUDPHQWLQGXVWULDOV


3HUDTXHVWPRWLXHVFRQVLGHUDDGHTXDWDMXVWDUDTXHVWVUjWLRVVHJRQVODVHJHQWWDXOD

3UHQHQW FRP D H[HPSOH O (VWXGL G $YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD GHO 3OD 'LUHFWRU 8UEDQtVWLF GH
O DFWLYLWDW HFRQzPLFD DO %DL[ /OREUHJDW QRUG TXH DOKRUD ID UHIHUqQFLD D GLIHUHQWV HVWXGLV L 3ODQV
'LUHFWRUV HV SURSRVHQ XQ QRX HVFHQDUL SHU HO FjOFXO GHOV GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHU OHV DFWLYLWDWV
/RJtVWLTXHV



(V SURSRVD XQD UjWLR SURPLJ SHOV WUHEDOODGRUV GHOV FHQWUHV ORJtVWLFV GH  OORFV GH WUHEDOO P GH
VRVWUHORJtVWLF
$OKRUDXQDUjWLRGHFDPLRQVPGHVRVWUHORJtVWLF
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7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVQRXVUjWLRV

7DXOD5HFRPSWHGHPRYLPHQWVDO HQWRUQGHO DFFpVDO3ROtJRQLQGXVWULDO&ORWGHO;DUHOăOR
GLD/DERUDEOH DK 

6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR

/RJtVWLF

7RWDO
PRYLPHQWV

7RWDO















727$/93
































93

939HKLFOHVSHVDQWV





GHVSOPVW







GHVSOPVW



















6L HV FRQVLGHUD TXH HO SHV G DTXHVWD IUDQMD KRUjULD pV HO  GHOV PRYLPHQWV GLDULV MD TXH HV SRW
FRQVLGHUDU FRP D XQD IUDQMD SXQWD GLjULD OD ,0' GH OD FDUUHWHUD VHULD GH  YLDWJHV GLDULV 'DGD
PROWVHPEODQWDODFRQVLGHUDFLyTXHOD,0'GHODFDUUHWHUDpVODPDWHL[DTXHHQHOFDVGHO DIRUDPHQW
GHO DQ\HQHO3.GHODFDUUHWHUD%9


/D ORFDOLW]DFLy GH O·jPELW GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  DO FRVWDW L OLPLWDQW G XQ VHFWRU LQGXVWULDO ORJtVWLF HQ
IXQFLRQDPHQW HO &ORW GHO ;DUHOăOR  ID TXH VLJXL G·LQWHUqV FDOFXODU HOV GHVSODoDPHQWV GLDULV TXH HV
JHQHUDUDQXQFRSHVGHVHQYROXSLQWRWDOPHQWHO3ROtJRQ,QGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORFRQMXQWDPHQW
DPEHOVHFWRUMDHQIXQFLRQDPHQW
3HUDTXHVWPRWLXV XWLOLW]HQHOVPDWHL[RVSDUjPHWUHVGHPRELOLWDWJHQHUDGDSHOVHFWRUGHODPRGLILFDFLy
SXQWXDOHQOHVVXSHUItFLHVTXHV LQGLFDHQHOSODSDUFLDOGHOFORWGHO;DUHOăOR


,QGXVWULDO

PGHVRVWUH







(TXLSDPHQWV

=RQDYHUGD

9LDWJHVJHQHUDWVGLD

9LDWJHVJHQHUDWVGLD









PGHVRVWUH



P6zO



UjWLRVLQGXVWULDO 



6XEWRWDOVHFWRULQGXVWULDOWRWDOPHQWGHVHQYROXSDW



3HUWDQWWRWHOVHFWRUWHQLQWHQFRPSWHHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHUHOVSROtJRQVLQGXVWULDOV &ORW&ORW
GHO ;DUHOăOR   PpV OD ,0' GH OD FDUUHWHUD %9 HQ XQ HVFHQDUL EDL[ UjWLRV SHU DFWLYLWDW ORJtVWLFD 
VXSRVDULD XQ WUDQVLW GH  GHVSODoDPHQWV GLDULV MD TXH HV FRQVLGHUD TXH HOV GHVSODoDPHQWV GHO
&ORWGHO;DUHOăORDFWXDOMDV LQFORXHQHQOD,0' HQLSHUXQDHVFHQDULDOW DPEOHVUjWLRVGHOGHFUHWSHU
~VLQGXVWULDO VXSRVDULDXQWUjQVLWGHGHVSODoDPHQWVGLDULV



UjWLRVORJtVWLF 

'LVWULEXFLyPRGDOGHOVGHVSODoDPHQWV







$TXHVWDGDGDSRWVHUpVUHOOHYDQWSHUDGHILQLUODQHFHVVLWDWG LPSODQWDFLyG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD
%9SHUGRQDUDFFpVDOVHFWRULQGXVWULDODL[tFRPSHUPHWUHXQFjOFXODGHTXDWGHOHVGLPHQVLRQVGH
ODURWRQGDSODQWHMDGDDO·DFFpVGHOVHFWRU

7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV]RQHVLQGXVWULDOVGH&ORWGHO;DUHOăORL&ORWGHO
;DUHOăOR
ÔV

)RQW(ODERUDFLySUzSLD



)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHO $YDQoGH03LGHO'HFUHW

&ORWGHO;DUHOăOR

&XUWFDSD
6W/ORUHQo



FDPLRQV

&ORWGHO;DUHOăOR

(QWUDGHV
GH6W
/ORUHQo







6XUWFDSD
0DVTXHID

YLDWJHVJHQHUDWVGLD

GHVSOPVW

7RWDO

(QWUDGHVGH
0DVTXHID

&RQYHUVLy



=RQHVYHUGHV

6HQWLW
0DVTXHID

PVRVWUH

WUHEDOODGRUV

(TXLSDPHQWV 

6HQWLW6W
/ORUHQo

PVzO









/D KLSzWHVL GH OD GLVWULEXFLy PRGDO SHOV GLIHUHQWV XVRV GHOV QRXV VHFWRUV GHO 3280 V·KD EDVDW DPE OD
GLVWULEXFLy PRGDO DFWXDO GHO WUDQVSRUW D 0DVTXHID WHQLQWHQFRPSWH OD 0RELOLWDW 2EOLJDGD SHU WUHEDOO
GHO·DQ\ ,'(6&$7 


$L[t GRQFV WRW DTXHVW VHFWRU LQGXVWULDO GHO PXQLFLSL GH 0DVTXHID JHQHUDUDQ XQ FRS GHVHQYROXSDW HO
QRX VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  XQ WRWDO GH  YLDWJHV JHQHUDWVGLD &RQVLGHUDQW XQHV UjWLRV GH
GHVSODoDPHQWVDGHTXDGHVDO DFWLYLWDWORJtVWLFDTXHSULQFLSDOPHQWpVODTXHHVYROGHVHQYROXSDUHQHO
VHFWRU

(QODGLVWULEXFLyPRGDODFWXDOHVSRWREVHUYDUTXHODPDMRULDGHGHVSODoDPHQWVHVUHDOLW]DPLWMDQoDQW
HO YHKLFOH SULYDW,LJXDOPHQW OD PDMRULD GHOV GHVSODoDPHQWV HV UHDOLW]DUDQ DPE YHKLFOH SULYDW SHUTXq
O·RIHUWDDFWXDOGHWUDQVSRUWS~EOLFpVHVFDVVD$L[tGRQFVO·~VGHYHKLFOHSULYDWpVDOWLO·~VGHWUDQVSRUW
S~EOLFpVEDL[
7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDODFWXDOGHODPRELOLWDW



8QDOWUHIDFWRUDWHQLUHQFRPSWHHQODPRELOLWDWGHWRWHOVHFWRUpVODPRELOLWDWTXHDFWXDOPHQWKLKDD
ODFDUUHWHUD%9MDTXHHOVDFFHVVRVLVRUWLGHVG·DTXHVWVVHFWRUVLQGXVWULDOVHVUHDOLW]DUjDSDUWLUGHOD
FDUUHWHUD %9 $L[t VHJRQV HOV DIRUDPHQWV GH O·DQ\  GH OD FDUUHWHUD %9 HQ HO 3XQW
TXLORPqWULF DEDQV HQ VHQWLW QRUG GH O HQFUHXDPHQW FDUUHWHUD %9 L %9  6 DJDID DTXHVWD
,0'GHODFDUUHWHUDSHUWHQLUODFRPDUHIHUqQFLDPDOJUDWWRWHVFRQVLGHUDTXHODFDUUHWHUD%9Wp
XQD,0'LQIHULRU$PEWRWHVFRQVLGHUDTXHODFDUUHWHUDSUHVHQWDXQD,QWHQVLWDW0LWMDQD'LDULD ,0' GH
YHKLFOHVGLD

(Q UHODFLy D OD ,0' GH OD &DUUHWHUD %9 L HQ HO PDUF GHOV WUHEDOOV UHDOLW]DWV SHU HO SUHVHQW (VWXGL
G $YDOXDFLy GH OD 0RELOLWDW *HQHUDGD V KD IHW XQ PtQLP HVWXGL GHOV PRYLPHQWV TXH HV UHDOLW]HQ D
O HQWRUQ GH O DFFpV D O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO $PE DTXHVWV HVWXGLVWDPEp KDQ VHUYLW SHU IHU XQD
DSUR[LPDFLyDOD,0'DFWXDOGHODFDUUHWHUD
(QUHVXPHV YDUHDOLW]DUXQUHFRPSWHGH YHKLFOHVDODFDUUHWHUD%9XQGLDODERUDEOHHQWUHL
KRUHVGHOPDWtDPEHOVHJHQWUHVXOWDW





5HSDUWLPHQWPRGDODFWXDO

939HKLFOHSULYDW FRW[HLRPRWR 



737UDQVSRUWS~EOLF



7%$SHXLRELFLFOHWD



)RQW(ODERUDFLySUzSLD


7HQLQWHQFRPSWHDTXHVWHVFRQVLGHUDFLRQVODPRELOLWDWJHQHUDGDDO·jPELWVHUjODTXHHVSUHYHXDOD
WDXOD VHJHQW $TXHVWD PRELOLWDW HV GLVWULEXHL[ HQ YHKLFOH SULYDW ² PRWR L FRW[H 93  WUDQVSRUW S~EOLF
73  L D SHX R HQ ELFLFOHWD 7%  /HV FHOăOHV DPE IRQV IRVF FRUUHVSRQHQ D OD FRQYHUVLy GHO QRPEUH GH
YLDWJHVGLDDQRPEUHGHYHKLFOHVGLDGLYLGLQWHOYDORUUHVXOWDQWSHU RFXSDFLyPLWMDQDGHOVFRW[HV 
/DWDXODVHJHQWPRVWUDXQUHVXPGHO·DFWLYLWDWTXHJHQHUDUjHOGHVHQYROXSDPHQWGHO·jPELWG·HVWXGL
eV QHFHVVDUL WHQLU HQ FRPSWH TXH DTXHVWV VyQ YDORUV Pj[LPV TXH SUHYHX HO SODQHMDPHQW VL OHV
DFWXDFLRQVV·H[HFXWHQHQODVHYDWRWDOLWDWLQRKLKDYDULDFLRQV



02',),&$&,Ð38178$/'(/3*2'(0$648()$&/27'(/;$5(/ă/2

$9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$

(678',' $9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$








7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOWHzULFGHOVHFWRU&ORWGHO;DUHOăOR
0RELOLWDW
'HVSODoDPHQWV
93
93YHKLFOHV
73
JHQHUDWV


7%

(VFHQDUL$OW











(VFHQDUL%DL[














'H OD PDWHL[D PDQHUD TXH HOV UjWLRV GH GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHU D OHV ]RQHVYHUGHV V·KDQ UHGXwW
SHU WDO G·DGHTXDUVH D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV LQGXVWULDOV ORJtVWLTXHV GH O·jPELW L QR UHVLGHQFLDO HO
UHSDUWLPHQWPRGDOG·DTXHVWVHFWRUWDPEpHVFRQVLGHUDTXHLPSOLFDUjXQPDMRUJUDXGHOYHKLFOHSULYDW
HQ GHWULPHQW GHOV GHVSODoDPHQWV D SHX R HQ ELFLFOHWD 3HU WDQW FRQVLGHUD PpV DGHTXDW XWLOLW]DU HOV
VHJHQWVSHUFHQWDWJHVGHUHSDUWLPHQWPRGDO
7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHODPRELOLWDWGHOVHFWRUGH&ORWGHO;DUHOăOR


5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVW

939HKLFOHSULYDW FRW[HLRPRWR 



737UDQVSRUWS~EOLF



7%$SHXLRELFLFOHWD




$L[tPDWHL[HVFRQVLGHUDTXHHQHOVHFWRUKLKDXUjXQIOX[LPSRUWDQWGH9HKLFOHVSHVDWVLDTXHVWSRW
FRQGLFLRQDU OD PRELOLWDW GHO VHFWRU L HQWRUQV $L[t HV FUHX G LQWHUqV SRGHU IL[DU XQ QRPEUH GH
GHVSODoDPHQWVHVUHDOLW]DUDQHQYHKLFOHVSHVDWVHQHOVHFWRU
3UHQHQW FRP D UHIHUqQFLD HOV GHVSODoDPHQWV GH YHKLFOHV SHVDWV HOV TXH V LQGLTXHQ HQ HO 3OD 'LUHFWRU
8UEDQtVWLF GH O DFWLYLWDW HFRQzPLFD DO %DL[ /OREUHJDW QRUG H HV GHWHUPLQD XQD UjWLR GH  YHKLFOHV
SHVDWV FDGD  P GH VRVWUH $L[t VHJRQV OD UjWLR GH YHKLFOHV SHVDWV HQ HO FDV GHO VHFWRU &ORW GHO
;DUHOăORHVSUHYHXTXHKLKDXUjHOPRYLPHQWGHYHKLFOHVSHVDWVDOGLD

3HUWDQWLDWHQHQWQRVDDTXHVWHVQRYHVSUHYLVLRQVHOUHSDUWLPHQWPRGDOGHOVGHVSODoDPHQWVJHQHUDWV
SHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăORVHUDQHOVVHJHQWV


(VFHQDUL$OW
(VFHQDUL%DL[

7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR

0RELOLWDW
'HVSODoDPHQWV
93SHVDW
93
93
73
JHQHUDWV
YHKLFOHV 

7%

























HOUHVXOWDWV REWpGHODUHVWDGH93PHQ\VHOVGHVSODoDPHQWVGH9HKLFOHV3HVDWVLHOUHVXOWDWHVGLYLGHL[HQWUH
QRPEUHPLJG RFXSDFLyGHYHKLFOHV 
)RQW(ODERUDFLySUzSLD


7DO L FRP HV SRW REVHUYDU OD JUDQ PDMRULD GH GHVSODoDPHQWV JHQHUDWV SHO QRX VHFWRU LQGXVWULDO
V·RULJLQDUDQSULQFLSDOPHQWHQYHKLFOHVSULYDWV
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(OV LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV DOV TXDOV V·KD GH GRQDU SULRULWDW VREUH OD UHVWD GH PRGHV GH
WUDQVSRUW KDQ G·DVVHJXUDU OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV LQGUHWV RQ HV JHQHUL XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH
GHVSODoDPHQWVDSHXRDPEPLWMDQVDX[LOLDUVLFRPDPtQLPHOVVHJHQWV

;$5;(635,1&,3$/6'(02%,/,7$7
3DUjPHWUHVGHSODQLILFDFLyJHQHUDOV

(VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG·DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX

(OVSDUjPHWUHVGHSODQLILFDFLyTXHDFRQVHOODHO'HFUHWGHUHJXODFLyGHOVHVWXGLVG·$YDOXDFLy
GHOD0RELOLWDW*HQHUDGDFRQFUHWDPHQWHQHOVHXDUWLFOHVyQHOVVHJHQWV

(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV
0HUFDWV]RQHVLFHQWUHVFRPHUFLDOV

$UWLFOH

,QVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVLHVSRUWLYHV

'LUHFWULXVSHUHODERUDUHOVHVWXGLVG DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGDUHIHUHQWVDODSODQLILFDFLy
 (Q O HODERUDFLy GHOV HVWXGLV G DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD V KDQ GH WHQLU HQ FRPSWH HOV
SDUjPHWUHVVHJHQWV
D /·DPSODGD PtQLPD GHOV FDUUHUV TXH HV SODQLILTXLQ HQ VzO XUEDQLW]DEOH DPE OD VHQ\DOLW]DFLy
FRUUHVSRQHQWD]RQDG·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HO5HJODPHQWJHQHUDOGHFLUFXODFLyKDGH
VHUGHPHWUHV
E /·DPSODGD PtQLPD GHOV FDUUHUV SODQLILFDWV FRP D [DU[D EjVLFD HQ VzO XUEDQLW]DEOH DL[t FRP HOV
WUDPVGHFDUUHWHUDGHILQLWVFRPDWUDPVXUEDQVKDGHVHUG·PHWUHV
F/·DPSODGDPtQLPDGHOVFDUUHUVTXHHVSODQLILTXLQHQVzOXUEDQLW]DEOHSHURQGLVFRUULXQLWLQHUDULGH
OD [DU[D EjVLFD GH ELFLFOHWHV KDQ GH WHQLU XQD DPSODGD DGGLFLRQDO GH  PHWUHV VHPSUH L TXDQ
FRLQFLGHL[L DPE OD [DU[D EjVLFD GH YHKLFOHV (Q FDV FRQWUDUL V·DWHQGUj D O·HVWDEOHUW DOV DSDUWDWV
DQWHULRUV
G(OVFDUUHUVTXHHVSODQLILTXLQHQVzOXUEDQLW]DEOHSHURQGLVFRUULXQLWLQHUDULSHUDOWUDQVSRUWS~EOLF
KDQGHWHQLUXQDDPSODGDDGGLFLRQDOGHPHWUHVVHPSUHLTXDQFRLQFLGHL[LDPEOD[DU[DEjVLFD
GHYHKLFOHV(QFDVFRQWUDULV·DWHQGUjDOTXHHVWDEOHL[HQHOVDSDUWDWVDQWHULRUV
H(OSHQGHQWPj[LPGHOVQRXVFDUUHUVHQVzOXUEDQLW]DEOHQRKDGHVXSHUDUHOLQRPpVHQFDVRV
H[FHSFLRQDOVGHJXGDPHQWMXVWLILFDWVSRWDUULEDUILQVDO(QTXDOVHYROFDVHOSHQGHQWGHOQR
VHUj DFFHSWDEOH SHU D OODUJDGHV VXSHULRUV D  PHWUHV &DV TXH HV VXSHUL DTXHVWD OODUJDGD HV
FRQVWUXLUDQHVSDLVGHGHVFDQVDPESHQGHQWPj[LPGHTXHFRQWLQJXLQFRPDPtQLPXQFHUFOH
G·PHWUHVGHUDGL

(VSDLVOOLXUHVDPEXQDIRUWDIUHTHQWDFLyFRP]RQHVYHUGHVSDUFVXUEDQVLYRUHVGHULXV
UHHVG·DFWLYLWDWODERUDOFRPSROtJRQVLQGXVWULDOVSDUFVWHFQROzJLFVHWF

7DOLFRPV·KDYLVWDQWHULRUPHQWDFWXDOPHQWHQHOVtGHOVHFWRUQRKLKDHVSDLVSHOVYLDQDQWVPpVHQOOj
GHO FDPt TXH HQOODoD OD FDUUHWHUD %9 L HO OD QDX ORJtVWLFD DO QRUG GHO VHFWRU &ORW GHO ;DUHOăOR $
O LQWHULRUGHO jPELWKLKDFDPLQVTXHGRQHQDFFpVDOHVGLIHUHQWVSDUFHOăOHVDJUtFROHVLRIRUHVWDOV
/·DFFpVSHDWRQDODOVHFWRUDFWXDOPHQWV·KDGHUHDOLW]DUSHOFDUUHUG $OHPDQ\DDFFpVTXHDFWXDOPHQWL
HQHOIXWXUHVSURSRVDTXHFRPSDUWHL[HQHQHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăORLHO&ORWGHO;DUHOăOR

$PEWRWFDOWHQLUHQFRPSWHTXHO·jPELWSUHVHQWDXQHVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHFDOUHPDUFDU(QSULPHU
WHUPH FDO FRQVLGHUDU TXH HOV GHVSODoDPHQWV RULJLQDWV SHU DTXHVW VHFWRU SURYLQGUDQ HVVHQFLDOPHQW
GHOV IXWXUV WUHEDOODGRUV GHO 3ROtJRQ LQGXVWULDO  ORJtVWLF DL[t FRP SHO GHVSODoDPHQW GH PHUFDGHULHV
DVVRFLDWDOIXWXUSROtJRQLQGXVWULDO
0DOJUDW TXH LQWHUQDPHQW HO IXWXU GHVHQYROXSDPHQW FRQMXQWDPHQW DPE O DFWXDO VHFWRU LQGXVWULDO
JDUDQWHL[HOGHVSODoDPHQWDSHXDTXHVWQRWpFRQWLQXwWDWIRUDHOVHFWRUMDTXHO DFFpVHVUHDOLW]DSHU
OD FDUUHWHUD %9 L DTXHVWD FDUUHWHUD QR HV UHXQHL[HQ OHV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW QHFHVVjULHV SHU
UHDOLW]DUHOVGHVSODoDPHQWVDSHX6LTXHKLKDFRQQH[LyDSHXDWUDYpVGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
HQWUHHOVVHFWRUVXGLODQDXGHOVHFWRUQRUGLSHUFDPLQVUXUDOVHVSRWDUULEDUDODXUEDQLW]DFLyGH&DQ
4XLVHUy

/D FRQVWUXFFLy G·HVFDOHV D OD YLD S~EOLFD UHVWD FRQGLFLRQDGD D TXq KL KDJL XQ LWLQHUDUL DOWHUQDWLX
DGDSWDWDODQRUPDWLYDG·DFFHVVLELOLWDW4XDQO·LWLQHUDULDOWHUQDWLXVLJXLGHVSURSRUFLRQDWHQWHPSVLR
UHFRUUHJXWG·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[ODFLWDGDQRUPDWLYDHVFRQVWUXLUDQDVFHQVRUVRHOHPHQWV
HOHYDGRUVVHJXUVLDFFHVVLEOHV
I (O SHQGHQW Pj[LP GHOV LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV QR SRW VXSHUDU DPE FDUjFWHU JHQHUDO HO 
1RPpVHQVXSzVLWVH[FHSFLRQDOVGHJXGDPHQWMXVWLILFDWVDTXHVWSHQGHQWSRWDUULEDUDO
J/DSUHYLVLyGHSODFHVSHUDDSDUFDPHQWGHELFLFOHWHVLGHYHKLFOHVLQFORVDHQHOVLQVWUXPHQWVGH
SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF V·KD G·DMXVWDU D OHV UHVHUYHV PtQLPHV HVWDEOHUWHV DOV DQQH[RV  L  G·DTXHVW
'HFUHWUHVSHFWLYDPHQW

7DPEpFDOWHQLUHQFRPSWHOHVGHWHUPLQDFLRQVGHO·RUGUH9,9GHGHIHEUHUSHUODTXHHV
GHVHQYROXSD HO GRFXPHQW WqFQLF GH FRQGLFLRQV EjVLTXHV G·DFFHVVLELOLWDW L QR GLVFULPLQDFLy SHOV
DFFHVVRVLXWLOLW]DFLyGHOVHVSDLVS~EOLFVXUEDQLW]DWV




;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWV

$L[tPDWHL[JUDQSDUWGHOVLQGUHWVTXHHVGHWHUPLQHQDO'HFUHWHVWUREHQVLWXDWVDOSURSLQXFOL
GH0DVTXHID (TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVPHUFDWVL]RQHVFRPHUFLDOVLQVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVHWF 

6LWXDFLyDFWXDO
6HJRQV O·DUWLFOH GHO'HFUHW  HOV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D
YLDQDQWV RQ V·HQWpQ SHU YLDQDQW OD SHUVRQD TXH HV GHVSODoD D SHX R DPE FDGLUD GH URGHV DPE R
VHQVHPRWRU


3HUDOWUDEDQGDFDOWHQLUHQFRPWHTXHOHVGLVWjQFLHVHQWUHO·jPELWUHVSHFWHHOQXFOLGH0DVTXHIDHO
VLWXHQ VXSHUDQW HOV  TXLORPHWUHV SHU FDUUHUV FDUUHWHUHV L FDPLQV QR H[FOXVLXV HQ WRWV PRPHQWV SHU
YLDQDQWV(QHOFDVGHODFRQQH[LyDPEHOQXFOLGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQVPDOJUDWTXHVLJXLPpVSUz[LP
.P HVUHDOLW]DHQERQDSDUWHQHOWUDoDWGHODFDUUHWHUD%9
 

'HFUHW
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$L[t OD FRQQH[Ly HQWUH O·jPELW GHO 3OD 3DUFLDO DPE HO QXFOL GHO 0DVTXHID PLWMDQoDQW LWLQHUDULV SHU D
YLDQDQWV TXH FRQQHFWLQ DTXHVW HVSDL DPE HOV LQGUHWV DVVHQ\DODWV SHO 'HFUHW  PDQFD GH
VHQWLW
3URSRVWHV
$L[tGRQFVHOTXHV·KDUHDOLW]DWHQDTXHVWHVWXGLpVXQDSURSRVWDG·LWLQHUDULVGHYLDQDQWVSHUDO HQWRUQ
LPPHGLDWGHO·jPELWDWUDYpVGHOYLDOFHQWUDOSURSRVDWHQWUHHOVGRVVHFWRUVORJtVWLFVLQGXVWULDOVDPpV
HQ HO FDUUHU G $OHPDQ\D L D WUDYpV GHO FDPt TXH FRQQHFWD DPE OD XUEDQLW]DFLy GH 0DVHW SHUPHW
DUULEDUDOHVSDUDGHVGHWUDQVSRUWS~EOLF

;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDELFLFOHWHV
6LWXDFLyDFWXDO
6HJRQVO·DUWLFOHGHO'HFUHWHOV($0*KDQG·HVWDEOLUXQD[DU[DG·LWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHV
DPE O·REMHFWLX G·DVVHJXUDU OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV LQGUHWV RQ HV JHQHULQ HO PDMRU QRPEUH GH
GHVSODoDPHQWVGHIRUPDVHJXUDLVRVWHQLEOH6HJRQVDTXHVWGHFUHWHOVSDUjPHWUHVTXHKDQGHFRPSOLU
HOVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVVyQHOVVHJHQWV


$TXHVWVLWLQHUDULVHVWDQSHQVDWVSHUWDOGHSRGHUFRQQHFWDUO·jPELWDPEOHVSDUDGHVGHWUDQVSRUWS~EOLF
H[LVWHQWVDO·HQWRUQGHOVHFWRU
3HU DO SUHVHQW jPELW G·HVWXGL L GRQDGHV OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV L HOV FRQGLFLRQDQWV H[SRVDWV
DQWHULRUPHQWOD[DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWVFRPSOHL[HOVVHJHQWVSDUjPHWUHV
(OVHL[RVHQSODQWDG·DTXHVWVLWLQHUDULVKDQGHWHQLUXQWUDoDWHOPpVGLUHFWHLQDWXUDOSRVVLEOHL
WDQWODUHRUGHQDFLyGHOHVFUXwOOHVFRPODVHYDFRQFHSFLyKDQGHWHQLUHQFRPSWHDTXHVWFULWHUL
 (OV LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHUD YLDQDQWV KDQ GH VHU FRQWLQXVIRUPDQWXQD [DU[D TXH GH PDQHUD
FRPSOHPHQWjULDDPEODUHVWDGHYRUHUHVGRQLXQDWRWDODFFHVVLELOLWDWDOVHFWRUSHUDOHVSHUVRQHV
YLDQDQWV
 (OV LWLQHUDULV SULQFLSDOV SHU D YLDQDQWV KDQ G·HVWDU FRRUGLQDWV DPE HOV LWLQHUDULV SHU D WUDQVSRUW
S~EOLFLFROăOHFWLX


$L[tODSURSRVWDG·LWLQHUDULSULQFLSDOSHUDYLDQDQWVVHJXHL[HOVHQWLWTXHV·DVVHQ\DODHQODVHJHQWILJXUD
3HUDXQDLQIRUPDFLyPpVGHWDOODGDGHOPDWHL[V·KDQFRQIHFFLRQDWHOVGLIHUHQWVSOjQROVTXHHVSRGHQ
FRQVXOWDUDOILQDOG·DTXHVWPDWHL[GRFXPHQW
,PDWJH,WLQHUDULSHUDYLDQDQWV /HVOtQLHVEODYHVPDUFDO LWLQHUDULSULQFLSDOSHUDYLDQDQWV 

-

(OV LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV KDQ GH VHU FRQWLQXV IRUPDQW XQD [DU[D L SUHIHUHQWPHQW
KDXUDQGHGLVFyUUHUSHUYLHVFLFOLVWHVVHJUHJDGHVRFDUULOVELFLSURWHJLWV

-

/D [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D ELFLFOHWHV V·KD GH SUHYHXUH FRQQHFWDGD DPE OD [DU[D GH
ELFLFOHWHV GH OD UHVWD GHO PXQLFLSL L VL V·HVFDX DPE OD GHOV PXQLFLSLV YHwQV L V·KD GH
FRRUGLQDUDPEOD[DU[DG·LWLQHUDULVSHUDWUDQVSRUWS~EOLFLFROăOHFWLX

-

(OVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVQRHVSRGHQIHUSDVVDUSHUFDUUHWHUHVGHGREOHFDOoDGDQL
SHU FDUUHWHUHV GH FDOoDGD ~QLFD DPE XQD LQWHQVLWDW PLWMDQD GLjULD VXSHULRU D 
YHKLFOHV OOHYDW TXH HV VHJUHJXLQ GH OD YLD PLWMDQoDQW PHFDQLVPHV DGHTXDWV GH
SURWHFFLy


(OVHFWRUDFWXDOGHO&ORWGHO[DUHOăORGLVSRVDDOOODUJGHOFDUUHU$OHPDQ\DG XQFDUULOELFLTXHFRPSDUWHL[
HVSDL D OD YRUHUD $TXHVW FRPHQoD L DFDED D O LQWHULRU GH O DFWXDO VHFWRU ORJtVWLF  LQGXVWULDO L QR Wp
FRQWLQXwWDWDO H[WHULRUGHOVHFWRU

5HVHUYDGHSODFHVSHUDDSDUFDPHQWGHELFLFOHWHV
(O 'HFUHW  WDPEp HVWDEOHL[ OHV VHJHQWV UHVHUYHV PtQLPHV G·DSDUFDPHQW GH ELFLFOHWHV VLWXDWV
IRUDGHODYLDS~EOLFDHQIXQFLyGHOHVDFWLYLWDWVLXVRVGHOVzOOOHYDWG·DTXHOOVVXSzVLWVHQTXqHVMXVWLILTXL
O·DGRSFLyGHYDORUVLQIHULRUV(OVYDORUVDVVHQ\DODWVSHUSDUWGHO'HFUHWVyQHOVVHJHQWV
7DXOD&RQYHUVLySODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQW
3ODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQWSHUDELFLFOHWHV
ÔVLQGXVWULDO

SODoDPVWRIUDFFLy

$OWUHVHTXLSDPHQWVS~EOLFV

SODoDPVzOVRVWUHRIUDFFLy

=RQHVYHUGHV

SODoDPVzO

)RQW'HFUHWGHVHWHPEUH


7RWLDL[zLWDOLFRPSHUPHWHO'HFUHWHVFRQVLGHUDTXHDTXHVWVIDFWRUVGHFRQYHUVLyVyQPDVVDHOHYDWV
WDQWSHOVzOLQGXVWULDOFRPSHUOHV]RQHVYHUGHV(QHOFDVGHOVzOLQGXVWULDOHVFRQVLGHUDTXHHQWUDFWDU
VHG·XQDSODQWDGHJUDQVGLPHQVLRQVGHFDLUHHPLQHQWPHQWORJtVWLF IHWSHOTXDOHVIDQHFHVVjULDXQD
JUDQTXDQWLWDWGHVRVWUHSHUzTXHQRLPSOLFDIRUoRVDPHQWXQHOHYDWQRPEUHGHWUHEDOODGRUV LGRQDW
TXH HO FDUULO ELFLFOHWD QR Wp FRQWLQXwWDW IRUD GHO VHFWRU (V FRQVLGHUD TXH HV SRW DSOLFDU XQ IDFWRU GH
FRQYHUVLyG·SODoDG·DSDUFDPHQWPGHVRVWUH
'HODPDWHL[DPDQHUDHVFRQVLGHUDTXHO·jPELWGH]RQDYHUGDSUHYLVWQRWpYRFDFLyG ~VS~EOLFH[WHUQ
DOVXVXDULVGHOSROtJRQLQGXVWULDOSHUWDQWWDOFRPV KDSURSRVDWHQHOFDVGHODJHQHUDFLyGHYLDWJHVHV
FRQVLGHUDTXHQRHVQHFHVVDULFDOFXODUHOVDSDUFDPHQWVQHFHVVDULVGHOVHVSDLVYHUGV

)RQW(ODERUDFLySUzSLD



$L[tGRQFVVHJRQVOHVVXSHUItFLHVGHO3OD3DUFLDOHOVGLIHUHQWVIDFWRUVGHFRQYHUVLyDVVHQ\DODWVHOQRPEUH
GHSODFHVPtQLPHVG·DSDUFDPHQWGHELFLFOHWHVSXMDDXQWRWDOGHWDOLFRPHVPRVWUDHQODVHJHQW
WDXOD



0pV HQOOj GHO GHVFULW SHU HOV LWLQHUDULV GH YLDQDQWV QR HV IDQ SURSRVWHV FRQFUHWHV HQ HO SUHVHQW
(VWXGLQLHQODPHPzULDLQRUPDWLYDGHOD0S3*2

 

$UWLFOHGHO'HFUHW
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7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHSODFHVG·DSDUFDPHQWSHUELFLFOHWHVHQHOVHFWRU
6HFWRUVLXVRV



PVzO

PVRVWUH

UjWLRDSDUFDPHQWVELFL

3ODFHV%LFL

3ODFHV%LFLWRWDO

6zO,QGXVWULDO





SODoDPVWRIUDFFLy





(TXLSDPHQWV





SODoDPVWRIUDFFLy





=RQHVYHUGHV











;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDWUDQVSRUWFROăOHFWLX



727$/

6LWXDFLyDFWXDO
6HJRQV O·DUWLFOH  GHO 'HFUHW  HOV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D WUDQVSRUW
S~EOLFLFROăOHFWLXHQVXSHUItFLH$TXHVWVLWLQHUDULVKDQG·DVVHJXUDUODFRQQHFWLYLWDWDPEHOVLQGUHWVRQHV
JHQHUL XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH GHVSODoDPHQWV D SHX R DPE PLWMDQV DX[LOLDUV L FRP D PtQLP HOV
VHJHQWV


)RQW(ODERUDFLySUzSLD



(VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG·DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX

,QGHSHQGHQWPHQW GH OHV SODFHV G·DSDUFDPHQW SHU DELFLFOHWD VLWXDWV D OD YLD S~EOLFD OHV GLPHQVLRQV
GHOHVSDUFHOăOHVLODVHYDRUGHQDFLySHUPHWVREUDGDPHQWLQFORXUHDOVHXLQWHULRUDSDUFDPHQWVSHUD
ELFLFOHWDSHUDGRQDUVHUYHLDSRVVLEOHVWUHEDOODGRUVTXHSURYLQJXLQDPEDTXHVWPLWMjGHWUDQVSRUW

(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV
0HUFDWV]RQHVLFHQWUHVFRPHUFLDOV
,QVWDOăODFLRQVUHFUHDWLYHVLHVSRUWLYHV

$L[t HV SURSRVD ORFDOLW]DU LQLFLDOPHQW XQHV  SODFHV L HQ FDV TXH HQ XQ IXWXU OD GHPDQGD G·DTXHVW
PRGHGHWUDQVSRUWV·LQFUHPHQWpVHVSRGULDDXJPHQWDUSURJUHVVLYDPHQWO·RIHUWD


(VSDLVOOLXUHVDPEXQDIRUWDIUHTHQWDFLyFRP]RQHVYHUGHVSDUFVXUEDQVLYRUHVGHULXV
UHHVG·DFWLYLWDWODERUDOFRPSROtJRQVLQGXVWULDOVSDUFVWHFQROzJLFVHWF


3URSRVWHV
'RQDWTXHMDH[LVWHL[XQFDUULOELFLPDOJUDWOHVPDQFDQFHV QRKLKDFRQWLQXwWDWDPEFDS[DU[DFLFODEOH
PXQLFLSDO R LQWHUPXQLFLSDO VHQVH FRPSHWqQFLHV SHU SDUWV SURPRWRUV GHOV VHFWRUV ORJtVWLFV LQGXVWULDOV 
TXHSRWGRQDUVHUYHLVDOVVHFWRUVLQGXVWULDOVLORJtVWLFVIXWXUVGHO&ORWGHO;DUHOăOR



1RHVIDQQRYHVSURSRVWHVHQUHIHUqQFLDDOVLWLQHUDULVSHUDELFLFOHWHVPpVHQOOjG LQFORXUHHOFDUULO
ELFLFOHWDDFWXDODOOODUJGHOFDUUHUG $OHPDQ\DFRPDLWLQHUDULSHUDELFLFOHWHV-DTXHQRWLQGULD
VHQWLW UHDOLW]DU FDUULOV ELFLFOHWD D O LQWHULRU SHU OHV DFWLYLWDWV TXH HV SUHWHQHQ LPSODQWDU HQ HO IXWXU
VHFWRUORJtVWLFLLQGXVWULDO



/DPHPzULDG RUGHQDFLyUHFXOOODSURSRVWDSHOTXHIDDOVDSDUFDPHQWVGHELFLFOHWHVLIDFRQVWDU
TXHHVSURSRVDODXELFDFLyHQHOVHFWRUGHSXQWVG DSDUFDPHQWSHUDELFLFOHWD

&RP V·KD SRJXW YHXUH DPE DQWHULRULWDW HO PXQLFLSL GH 0DVTXHID GLVSRVD GH VHUYHL GH WUDQVSRUW
LQWHUXUEjTXHHOFRQQHFWDDPEOHVSULQFLSDOVSREODFLRQVYHwQHV MDVLJXLIHUURFDUULORVHUYHLG·DXWRE~V 
SHUz QR GLVSRVD GH VHUYHLGH WUDQVSRUW S~EOLF PXQLFLSDO (O PXQLFLSL GH 6DQW /ORUHQo G +RUWRQV WDPEp
GLVSRVDGHYjULHVOtQHHVG DXWRE~VLQWHUXUEjTXHSRGULHQGRQDUVHUYHLDOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLF

7DOLFRPV·KDYLVWDTXHVWHVOtQLHVWHQHQHOVHXWUDoDWMXVWHQIURQWDOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăORWUDQVLWDQW
SHU OD FDUUHWHUD %9 VL Ep SHO TXH ID D OHV SDUDGHV XQD ~QLFD SDUDGD V·XELFD D XQD GLVWjQFLD
LQIHULRURLJXDODODOVPHWUHVGHGLVWjQFLDDO·HQWUDGDGHOVHFWRUTXHDVVHQ\DODHO'HFUHW
HQHOPXQLFLSLGH6DQW/ORUHQoG +RUWRQVHQHOVVHFWRUVLQGVXWULDOVGH&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGRQRKL
KDOHVYRUHUHVDGLHQWVSHUDSHUPHWUHDUULEDUDOVHFWRUGHIRUPDVHJXUD




3URSRVWHV
'RQDWTXHKLKDYjULHVOtQLHVG DXWRE~VTXHWUDQVLWHQSHUODFDUUHWHUD%9

,PDWJH,WLQHUDULSHUD%LFLFOHWHV

'RQDW TXH HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR HV YD SUHYHXUH OD XELFDFLy G XQD
SDUDGD G DXWRE~V D OD FDOoDGD GH OD FDUUHWHUD %9 D XQV  PHWUHV GH O HQWUDGD DO FDUUHU
G $OHPDQ\DLDL[tHVYDH[HFXWDU



(V SURSRVD DSURILWDU DTXHVWD LQIUDHVWUXFWXUD GH OD FDUUHWHUD %9 SHU DO WUDQVSRUW S~EOLF GH
VXSHUItFLH SHU WDO GH FRPSOHWDUOD DPE OD VHQ\DOLW]DFLy DGHTXDGD L GRQDW HO FDV DPE XQD
PDUTXHVLQD MD TXH DTXHVWD XELFDFLy L HO VHX HQOODo DPE O HQWUDGD GHO VHFWRU FRPSOHL[ DPE OHV
FRQGLFLRQVDGLHQWVGHVHJXUHWDW



)RQW(ODERUDFLySUzSLD
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,PDWJH7UDoDWGHDOtQLDG·DXWRE~VLXELFDFLyGHODSDUDGDSURSRVDGD

GHOV IXWXUV WUHEDOODGRUV LR XVXDULV GH OHV ]RQHV ORJtVWLTXHV $TXHVWHV V KDXUDQ GH UHSDUWLU GH PDQHUD
SURSRUFLRQDOHQOHVGXHVSDUFHOăOHVLQGXVWULDOVORJtVWLTXHVGHOVHFWRULHOIXWXUHTXLSDPHQW

'·DOWUDEDQGDSHOTXHIDDO·DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVLPRWRFLFOHWHVUHVXOWDQHFHVVDULHOFRPSOLPHQW
GHO 5HLDO 'HFUHW  HQ UHODFLy D OHV GRWDFLRQV PtQLPHV GH O·HVWUXFWXUD SHU D OD UHFjUUHJD GH
YHKLFOHV HOqFWULFV HQ HGLILFLV R DSDUFDPHQWV GH QRYD FRQVWUXFFLy L HQ YLHV S~EOLTXHV R FRP D PtQLP
GHL[DUODVHYDSUHLQVWDOăODFLyG·DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHO5HLDO'HFUHW
(Q OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO SULPHUD V·HVWDEOHL[HQ OHV GRWDFLRQV PtQLPHV GH O HVWUXFWXUD SHU D OD
UHFjUUHJDGHOYHKLFOHHOqFWULFHQHGLILFLVRHVWDFLRQDPHQWVGHQRYDFRQVWUXFFLyLHQYLHVS~EOLTXHV
 (Q HGLILFLV R HVWDFLRQDPHQWV GH QRYD FRQVWUXFFLy V·KDXUj G LQFORXUH OD LQVWDOăODFLy
HOqFWULFDHVSHFtILFDSHUDODUHFjUUHJDGHOVYHKLFOHVHOqFWULFVH[HFXWDGDG DFRUGDPEHO
TXHHVWDEOHL[ODUHIHULGD ,7& %7´,QVWDOăODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV,QIUDHVWUXFWXUDSHUD
OD UHFjUUHJD GH YHKLFOHV HOqFWULFVµ TXH V DSURYD PLWMDQoDQW HO 5HLDO 'HFUHW 
DPEOHVVHJHQWVGRWDFLRQVPtQLPHV
D  (Q DSDUFDPHQWV R HVWDFLRQDPHQWV FROăOHFWLXV HQ HGLILFLV GH UqJLP GH SURSLHWDW
KRULW]RQWDO V KDXUj G H[HFXWDU XQD FRQGXFFLy SULQFLSDO SHU ]RQHV FRPXQLWjULHV
PLWMDQoDQW WXEV FDQDOV VDIDWHV HWF  GH PDQHUD TXH HV SRVVLELOLWL OD UHDOLW]DFLy GH
GHULYDFLRQV ILQV D OHV HVWDFLRQV GH UHFjUUHJD XELFDGD D OHV SODFHV G DSDUFDPHQW WDO
FRPHVGHVFULXHQO DSDUWDWGHOD ,7& %7
E HQDSDUFDPHQWVRHVWDFLRQDPHQWVGHIORWHVSULYDGHVFRRSHUDWLYHVRG HPSUHVDR
HOVG RILFLQHVSHUDOVHXSURSLSHUVRQDORDVVRFLDWVRGLSzVLWVPXQLFLSDOVGHYHKLFOHVOHV
LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULHV SHU D VXEPLQLVWUDU D XQD HVWDFLy GH UHFjUUHJD SHU FDGD 
SODFHVL


)RQW(ODERUDFLySUzSLD

F HQDSDUFDPHQWVRHVWDFLRQDPHQWVS~EOLFVSHUPDQHQWVOHVLQVWDOăODFLRQVQHFHVVjULHV
SHUDVXEPLQLVWUDUDXQDHVWDFLyGHUHFjUUHJDSHUFDGDSODFHV



 $ OD YLD S~EOLFD V KDQ G HIHFWXDU OHV LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULHV SHU D GRQDU
VXEPLQLVWUDPHQWDOHVHVWDFLRQVGHUHFjUUHJDXELFDGHVDOHVSODFHVGHVWLQDGHVDYHKLFOHV
HOqFWULFV TXH HVWLJXLQ SUHYLVWHV HQ HO SODQV GH PRELOLWDW VRVWHQLEOH VXSUDPXQLFLSDOV R
PXQLFLSDOV

)LQDQoDPHQW
'RQDW TXH QR pV QHFHVVDUL DPSOLDU OD OtQLD GH WUDQVSRUW S~EOLF H[LVWHQW QR pV QHFHVVDUL UHDOLW]DU XQD
SURSRVWDGHILQDQoDPHQWVREUHODPDWHL[D

(Q HO FDV TXH HQV RFXSD V KDXULHQ GH SUHYHXUH HQWUH  L  SODFHV DPE UHFjUUHJD HQ OHV SDUFHOăOHV
ORJtVWLTXHVLQGXVWULDO

$PEWRWHOVHFWRUVHUjO·HQFDUUHJDWGHVLWXDUODSDUDGDSURSRVDGD



(O FDUUHU G $OHPDQ\D TXH GyQD DFFpV DO VHFWRU LQGXVWULDO SUHYHX DSDUFDPHQW D OD VHYD EDQGD RHVW
$SDUFDPHQWHQFRUGyDOOODUJG DSUR[LPDGDPHQWPHWUHVHQWUHO HQWUDGDLILQVO DFFpVDODQDXGHO
QRUGGHO&ORWGHO;DUHOăOR

;DU[DG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYHKLFOHV
6LWXDFLyDFWXDO



(OV ($0* KDQ G·HVWDEOLU XQD [DU[D G·LWLQHUDULV SHU D YHKLFOHV TXH DVVHJXUL OD FRQQHFWLYLWDW DPE HOV
LQGUHWVRQHVJHQHULQHOPDMRUQRPEUHGHGHVSODoDPHQWVLFRPDPtQLPHOVVHJHQWV

3URSRVWHV

D (VWDFLRQVGHIHUURFDUULOLG DXWREXVRVLQWHUXUEDQVLDOWUHVQRGHVGHWUDQVSRUWFROăOHFWLX

-XVWLILFDFLyGHODQHFHVVLWDWG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD%9DO DFFpVGHOSROtJRQLQGXVWULDO

E (TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVFRPHTXLSDPHQWVVDQLWDULVHGXFDWLXVFXOWXUDOVLDGPLQLVWUDWLXV

/DVLWXDFLyDFWXDOGHO DFFpVDOSROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORHVUHDOLW]DHQXQHQFUHXDPHQWHQ
IRUPDGH7FDUULOVG DFFHOHUDFLyLGHVDFFHOHUDFLyHQDTXHVWSXQWTXLORPqWULFSHUWDOGHGRQDUIDFLOLWDWV
HQO HQWUDGDLVRUWLGDDOSROtJRQLQGXVWULDO


/·DSDUFDPHQW



7HQLQW HQ FRPSWH TXH HO VHFWRU ,QGXVWULDO GHO &ORW GHO ;DUHOăOR pV XQD QRYD SURPRFLy XUEDQtVWLFD GH
FDLUH LQGXVWULDO  ORJtVWLF QR UHVLGHQFLDO  HO 'HFUHW  UHJXODGRUD GHOV HVWXGLV GH PRELOLWDW
JHQHUDGDQRHVWDEOHL[FDSPtQLPGHSODFHVG·DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOVSHUWDOGHIHUSURPRXUH
O·DFFpVDOHVQRYHVLPSODQWDFLRQVEDVDGHVHQXQDPRELOLWDWVXSRUWDGDSHUPLWMDQVDOWHUQDWLXVDOYHKLFOH
SULYDW DSHXODELFLFOHWDRHOWUDQVSRUWFROăOHFWLX 

7RW L DL[z OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO KD SUHYLVW OD XELFDFLy GH  DSDUFDPHQWV D O LQWHULRU GHO VHFWRU
FRUUHVSRQHQWVDSODoDG DSDUFDPHQWFDGDPGHVRVWUHSHUWDOGHGRQDUFDEXGDDOVYHKLFOHV


$FWXDOPHQWDTXHVWDFFpVIXQFLRQDFRUUHFWDPHQWDPEDOJXQDGLILFXOWDWHQHOVPRYLPHQWVG HQWUDGDL
VRUWLGDGHOVYHKLFOHVSHVDQWVDOSROtJRQLQGXVWULDOMXQWDPHQWDPEHOWUDQVLWFDUDFWHUtVWLFGHODFDUUHWHUD
%9DPEXQDOWSDVGHYHKLFOHVSHQVDQWVVREUHWRWHQDOJXQHVKRUHVSXQWD

$PEHOGHVHQYROXSDPHQW GHO DFWLYLWDWTXHHVSUHYHXDPEODSUHVHQWPRGLILFDFLySXQWXDOHVFUHDUj
XQQRXIOX[GHYHKLFOHVLHQDTXHVWHVQRYHVFRQGLFLRQVHVYROSUHYHXUHODQHFHVVLWDWG XQDURWRQGDHQOD
FDUUHWHUD%9SHUGRQDUDFFpVDOQRXSROtJRQLQGXVWULDO
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(V SDUWHL[ G XQD FDUUHWHUD %9 DPE XQD ,0' GH  YHKLFOHV GLD YHXUH SXQW 
,QIUDHVWUXFWXUHV YLjULHV ,QWHQVLWDW 0LWMDQD 'LjULD L  (VWLPDFLy GHO QRPEUH GH YLDWJHV JHQHUDWV  (Q
DTXHVWMDHVWDQLQFORVRVHOVPRYLPHQWVJHQHUDWVSHUO DFWXDO3ROtJRQ,QGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR

$PE HO GHVHQYROXSDPHQW GH OD 0RGLILFDFLy SXQWXDO L SHU WDQW DPE O HVWDEOLPHQW G XQ QRX VHFWRU
LQGXVWULDO GH  KD DPE XQ VRVWUH LQGXVWULDO  ORJtVWLF GH  KD  P  (V SUHYHX TXH JHQHUDUj
HQWUHGHVSODoDPHQWVGLDULV HQXQHVFHQDULEDL[ LGHVSODoDPHQWVGLDULV HQXQHVFHQDULDOW 
$L[tO LQFUHPHQWGHOD,0'GHODFDUUHWHUD%9VHULDHOVHJHQW
7DXOD,0'GHOD&DUUHWHUD%9DPEHOGHVHQYROXSDPHQWGHO&ORWGHO;DUHOăOR


'HVSODoDPHQWVGLDULV

,0'FDUUHWHUD%9

(Q DTXHVWD ILJXUD V·REVHUYD TXH SHU HOV HQFUHXDPHQWV TXH SUHVHQWHQ XQD ,0' GH OD YLD SULQFLSDO
HQWRUQ DOV  YHKLFOHV GLDULV L HOV  YHKLFOHV HQ OD YLD VHFXQGDULD DSUR[LPDGDPHQW  HQ XQ
HVFHQDUL EDL[  XQ HQFUHXDPHQW HQ IRUPD GH URWRQGD *ORULHWD  pV DGHTXDW (Q O HVFHQDUL EDL[ GH OD
JHQHUDFLyGHGHVSODoDPHQWVVHJRQVO DQWHULRUJUjILFVHULDFRUUHFWDO HQFUHXDPHQWHQURWRQGDRHQ7



$PEWRWHQHOWUHEDOOGHFDPSUHDOLW]DWV KDFRPSURYDWTXHKLKDFHUWVSUREOHPHVDOKRUDGHUHDOLW]DU
HQWUDGHV L VRUWLGHV GH O DFWXDO SROtJRQ LQGXVWULDO (VSHFLDOPHQW HQ HO FDV GH YHKLFOHV SHVDQWV TXH
SURYHQHQSHOQRUGLTXHDFFHGHL[HQDOVHFWRUMDTXHSHUDXQVROYHKLFOHHOFDUULOGHGHVDFFHOHUDFLy
pV VXILFLHQW SHU D O·HVSHUD SHU D SRGHU FUHXDU SHUz TXDQ HV GRQD HO FDV GH GRV YHKLFOHV SHVDQWV
FRQVHFXWLXVHOVHJRQYHKLFOHTXHGDDO·HVSHUDHQHOFDUULOSULQFLSDOHQWRUSLQWHOIOX[GHFLUFXODFLyHQ
VHQWLWVXG



+L KD XQD DOWUD FRQGLFLRQDQW SHO TXDO pV UHFRPDQDEOH OD XWLOLW]DFLy G XQD URWRQGD DL[t HO GRFXPHQW
02385HFRPHQGDFLRQHVVREUHJORULHWDVLQGLFD



/DVJORULHWDVUHVXOWDQHVSHFLDOPHQWHYHQWDMRVDVVLODVLQWHQVLGDGHVGHODFLUFXODFLyQHQOHV
WUDPRV TXH D HOOD DFFHGHQ VRQ GHO PLVPR RUGHQ GH PDJQLWXG R VL ORV WUiILFRV GH JLUR
SUHGRPLQDQVREUHOHVGHSDVR

'HVSODoDPHQWVJHQHUDWV&ORWGHOV;DUHOăOR
(VFHQDULEDL[
(VFHQDULDOW



727$/(VFHQDUL%DL[



727$/(VFHQDUL$OW




$OWUDGRFXPHQWDFLyFRQVXOWDGDV LQGLFDHQFRPSOHPHQWGHO DILUPDFLyDQWHULRUTXH
/HV URWRQGHV UHVXOWHQ HVSHFLDOPHQW EHQ LQGLFDGHV HQ DTXHOOHV LQWHUVHFFLRQV RQ HOV JLUV
VREUHWRW D O HVTXHUUD VXSRVHQ XQ SHUFHQWDWJH LPSRUWDQW GH WRWV HOV PRYLPHQWV
5HFRPHQGDFLRQHVSDUDHOGLVHxRGH*ORULHWDVHQFDUUHWHUDVVXEXUEDQDV 

 DPEUjWLRSHUVHFWRUVWRWDOPHQWORJtVWLFV 
 DPEUjWLRVHJRQV'HFUHWSHUVHFWRUVLQGXVWULDOV 
)RQW(ODERUDFLySUzSLD





$L[t HQ XQ HVFHQDUL GH PpV GHVSODoDPHQWV FRPELQDQW OD ,0' GH OD FDUUHWHUD %9 PpV HOV
GHVSODoDPHQWVJHQHUDWVSHOVHFWRU&ORWGHO;DUHOăORHQXQIXWXUKLKDXUjXQD,0'HQODFDUUHWHUD%9
LPpVHVSHFtILFDPHQWHQDTXHVWHQFUHXDPHQWGHYHKLFOHVGLD

(QHOWUHEDOOGHFDPSUHDOLW]DWSHOSUHVHQWGRFXPHQWV KDIHWXQUHFRPSWHGHOVPRYLPHQWVTXHKLKDD
O HQWRUQGHO DFWXDODFFpVDOSROtJRQLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORDPEHOVHJHQWVUHVXOWDWV




7DXOD0RYLPHQWVGHOVYHKLFOHVDO HQWRUQGHO DFFpV$Q\

$PE XQ IOX[ DSUR[LPDW HQ OD YLD SULQFLSDO G XQV  YHKLFOHV L XQ IOX[ DSUR[LPDW GH  YHKLFOHV
SURYLQHQWVGHOIXWXUVHFWRUORJtVWLFGHO&ORWGHO;DUHOăOR &ORWGHO;DUHOăORL&ORWGHO;DUHOăOR 

$PEDTXHVWDSULPHUDDSUR[LPDFLyLVHJRQVHOVHVWjQGDUGVDOKRUDGHSUHQGUHODGHFLVLyGHQHFHVVLWDW
GH OD WLSRORJLD G LQWHUVHFFLy HQ XQ HL[ YLDUL SRW VHU QHFHVVDUL O H[HFXFLy G XQD URWRQGD 7DO FRP HV
GHVSUqQGHO DQjOLVLGHODVHJHQWILJXUD
,PDWJH7LSXVG LQWHUVHFFLyDSURSLDWVVHJRQVODLQWHQVLWDWGHFLUFXODFLy

7UDQVLWDOD&DUUHWHUD%9
6HQWLW6DQW/ORUHQo
6HQWLW
G +RUWRQV
0DVTXHID




(QWUDGHVLVRUWLGHVDOSROtJRQGH&ORWGHO;DUHOăOR
(QWUDGHVGH
6XUWFDSD
(QWUDGHVGH6W
6XUWFDSD6W
0DVTXHID
0DVTXHID
/ORUHQoG +RUWRQV /ORUHQoG +RUWRQV








)RQW(ODERUDFLySUzSLD

$TXHVWHVGDGHVFRUURERUHQTXHHQHOFDVTXHHQVRFXSDKLKDERQDSDUWVGHOVPRYLPHQWVTXHKDQGH
WUDYHVVDU HO IOX[ GH SDV HQWUDGD DO VHFWRU GHV GH 0DVTXHID L 6RUWLGHV GHO VHFWRU FDS D 6DQW /ORUHQo
G +RUWRQV UHSUHVHQWDQWHOGHOVPRYLPHQWVHQDTXHVWSXQW


(Q FRPSOHPHQW D OHV DQWHULRUV DILUPDFLRQV SURYLQHQWV GH GRFXPHQWV WqFQLFV V KD UHDOLW]DW XQ DQjOLVLV
FRPSDUDWLX GH VHFWRUV SUz[LPV DPE DFFHVVRV DPE URWRQGD SHU WDO GH YHXUH FRPSDUDWLYDPHQW OD
QHFHVVLWDWGHURWRQGD
3HUUHDOLW]DUDTXHVWDQjOLVLVHVSDUWHL[GHODPRELOLWDWTXHHVJHQHUDUjHQHOIXWXUVHFWRU &ORWGHO;DUHOăOR
L&ORWGHO;DUHOăOR VHJRQVHOVHVWjQGDUGVLHQHOVVHFWRUVFRPSDUDWVGH&DQ%RQDVWUH 0DVTXHID LHO
VHFWRUFRQIRUPDWSHOVSROtJRQVLQGXVWULDOVGH&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGR 6DQW/ORUHQoG +RUWRQV 


)RQW6(75$&DUUHIRXUVVXUURXWHVDRYRLHV
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7DXOD(VWLPDFLyGHOQRPEUHGHGHVSODoDPHQWV]RQHVLQGXVWULDOVVHJRQVVXSHUItFLHVLUjWLRVGH
GHVSODoDPHQWVJHQHUDWV
,QGXVWULDO

ÔV
(TXLSDPHQWV =RQDYHUGD



,PDWJH,WLQHUDULVSHUDYHKLFOHV6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²(VWDFLyIHUURFDUULOV0DVTXHID



9LDWJHVJHQHUDWVGLD



PGHVRVWUH 

PGHVRVWUH 

P6zO 

UjWLRVLQGXVWULDO

UjWLRVORJtVWLF 

&ORWGHO;DUHOăOR



























&ORWGHO;DUHOăOR

6XEWRWDOVHFWRULQGXVWULDOWRWDOPHQWGHVHQYROXSDW&/27'(/;$5(/ă/2L
&DQ%RQDVWUH























&DQ3XMDGHV7RUUHQW)RQGR


6W/ORUHQoG +RUWRQV 
9DORUVDSUR[LPDWVDSDUWLUGHVXSHUItFLHVGHOVHFWRUV
)RQW(ODERUDFLySUzSLD


'HO DQWHULRUDQWHULRUWDXODLVHJRQVHOVUjWLRVXWLOLW]DWV HQHOFDVV XWLOLW]HQOHVPDWHL[HVUjWLRVHQWRWVHOV
VHFWRUVLQGXVWULDOVSHUWDOGHSRGHUIHUODFRPSDUDFLy LGLIHUHQWVVXSHUItFLHVGHOVSROtJRQVLQGXVWULDOVVH·Q
GHVSUqQTXHHQHOFDVGH&DQ%RQDVWUHKLKDXQDJHQHUDFLyGHYLDWJHVVLPLODULLQFO~VVXSHULRUDOVHFWRU
FRQMXQWGH&ORWGHO;DUHOăORWHQLQWHQFRQVLGHUDFLyTXH&DQ%RQDVWUHpVXQVHFWRUFODUDPHQWORJtVWLF
(Q HO FDV GHOV SROtJRQV LQGXVWULDOV GH 6DQW /ORUHQV G +RUWRQV HQ TXDOVHYRO GHOV HVFHQDULV HV JHQHUHQ
PHQ\VGHVSODoDPHQWVTXHHOVHFWRU&RQMXQWGH&ORWGHO;DUHOăOR



6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²(VWDFLyIHUURFDUULOV3LHUD6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²3RUWGH%DUFHORQD


$TXHVWV GRV VHFWRUV LQGXVWULDOV SUHVHQWHQ URWRQGHV G·DFFpV DOV VHFWRUV IHW TXH IDFLOLWD O·DFFpV GHOV
YHKLFOHVSHVDQWVVHQVHHQWRUSLUHOSDVGHYHKLFOHVSHUOD%9

$L[t PDWHL[ OD GLVWjQFLD H[LVWHQW HQWUH OD URWRQGD G·DFFpV DO VHFWRU GH &DQ 3XMDGHV L 7RUUHQW )RQGR
UHVSHFWHDO·DFFpVDO·jPELWGH&ORWGHO;DUHOăORpVGHPHWUHVSHOTXHHOIHWG LQWURGXLUXQDQRYD
URWRQGD HQ O DFFpV DO VHFWRU GHO &ORW GHO ;DUHOăOR pV FRPSDWLEOH DPE OHV URWRQGHV H[LVWHQWV D OD
FDUUHWHUD%9

(QFRQFOXVLypVUHFRPDQDEOHODFRQVWUXFFLyG XQDURWRQGDDODFDUUHWHUD%9HQHOSXQWG DFFpV
DO IXWXU VHFWRU LQGXVWULDO  ORJtVWLF GHO &ORW GHO ;DUHOăOR WDQW SHOV PRGHOV FRQVXOWDWV GRQDGHV OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHODFDUUHWHUDLOHV,0'TXHHVSUHYHXHQHQHOIXWXU $L[tFRPHOV PRYLPHQWVTXHHV
UHDOLW]HQDFWXDOPHQWLTXHHVSUHYHXHQVLPLODUVHQHOIXWXU



6HFWRU&ORWGHO;DUHOăOR²0DUWRUHOO6HFWRULQGXVWULDO


$L[t V KD WLQJXW HQ FRPSWH O H[SHULqQFLD HQ DOWUHV VHFWRUV ORJtVWLFV GH VXSHUItFLHV VLPLODU R  VXSHULRUV D
O HQWRUQGHOQRXVHFWRUDYDOXDW &RQ%RQDVWUHD0DVTXHID&DQ3XMDGHVL7RUUHQW)RQGRD 6DQW/ORUHQo
G +RUWRQV  RQ OD H[HFXFLy G XQD URWRQGD D O DFFpV GHO VHFWRU LQGXVWULDO IDFLOLWD OD FLUFXODFLy D OD
FDUUHWHUD SULQFLSDO WHQLQW HQ FRPSWH HO YROXP GH YHKLFOHV SHVDQWV TXH KDQ GH WHQLU DFFpV DOV VHFWRU
LQGXVWULDOLD PpVHVSUHWpQPLQLPLW]DUHOVULVFRVG DFFLGHQWVHQO DFFpVDOIXWXUVHFWRULQGXVWULDOGH&ORW
GHO;DUHOăOR

3URSRVWHVGHODPRGLILFDFLySXQWXDOVREUHODLQIUDHVWUXFWXUDYLjULDLSHUDOWUDQVSRUWDPEYHKLFOHVSULYDWV
$EDQV GH UpV FDO WHQLU SUHVHQW TXH O·jPELW GHO &ORW GHO ;DUHOăOR  GLVSRVD G·XQD PROW ERQD
DFFHVVLELOLWDWGRQDGDODVHYDVLWXDFLyDSHXGHODFDUUHWHUD%9LODVHYDSUR[LPLWDWDOD%D
WUDYpV GH OD FDUUHWHUD %9 $PE WRW HO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHFWRU LQGXVWULDO ORJtVWLF  SUHYHX
H[HFXWDUXQDURWRQGDDO·HQOODoDPEOD%9SHUWDOGHIDFLOLWDUO·DFFpVDOQRXFUHL[HPHQWLQGXVWULDO
FRPSOHPHQWDQWHOVHFWRULQGXVWULDOORJtVWLFSUHH[LVWHQW &ORWGHO;DUHOăOR 


$FRQWLQXDFLyHVPRVWUHQGXHVILJXUHVDPEHOVVHQWLWVGHOVLWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYHKLFOHVLO·DFFpVDO
VHFWRUGHVGHOHVSULQFLSDOVYLHVGHFRPXQLFDFLySUHVHQWVHQWRUQDO·jPELW


)RQW*RRJOHPDSV
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1RWHVHQWLWHVWDEOLULWLQHUDULVSHUDYHKLFOHVDO LQWHULRUGHOVHFWRULHQFRQFUHWDOHVIXWXUHVSDUFHOăOHV
ORJtVWLTXHV  LQGXVWULDOV SHU OHV DFWLYLWDWV TXH HV SUHWHQHQ LPSODQWDU HQ HO IXWXU VHFWRU ORJtVWLF L
LQGXVWULDO





3HUDOWUDEDQGDHOSUHVHQW($0*FRPDSDUWGHOD0S3*2LDL[tKRUHFXOODTXHVWDWDPEpSURSRVD


(VSURSRVHQSODFHVG DSDUFDPHQWDO LQWHULRUGHOVHFWRU



(VSURSRVDTXHSDUWG·DTXHVWHVSODFHV PtQLPSHUSDUFHOāOD SXJXLWHQLUDFFpVDUHFjUUHJDGH
FRW[HVHOqFWULFV



eVUHFRPDQDEOHODFRQVWUXFFLyG·XQDURWRQGDHQODFDUUHWHUD%9HQHOSXQWG·DFFpVDOIXWXU
VHFWRULQGXVWULDOHO&ORWGHO;DUHOāORSHUIDFLOLWDUODFLUFXODFLyDWHQHQWHOYROXPGHYHKLFOHVSHVDQWV
LSHUPLOORUDUODVHJXUHWDWGHODLQWHUVHFFLy $TXHVWDPHVXUDV LQFORXHQODQRUPDWLYDGHOD
0S3*2HQFRQFUHWHQO DUWLFOHSXQW
,PDWJH,WLQHUDULVSHUDYHKLFOHV



)RQW(ODERUDFLySUzSLD


6HJRQVHOTXHV·KDFRPHQWDWDQWHULRUPHQWpVGHSUHYHXUHTXHOD PRELOLWDWJHQHUDGDSHUSDUW GHOD
IXWXUDjUHDLQGXVWULDOREMHFWHGHODSUHVHQWPRGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDOG 2UGHQDFLySXJXLVHU
DEVRUELGDSHUOHVYLHVH[LVWHQWVVDWLVIDFWzULDPHQWWDQWODRULJLQDGDSHUSDUWGHOVIXWXUVWUHEDOODGRUVFRP
SHUSDUWGHOWUDQVSRUWGHPHUFDGHULHV
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 (0,66,216 '( *$626 ' ()(&7( +,9(51$&/( 3529,1(176 '( /$ 02%,/,7$7
*(1(5$'$
&jOFXOG HPLVVLRQVGHJDVRVG HIHFWHKLYHUQDFOH

5HVSRVWDDO ,QIRUPHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYLFOLPjWLF
(Q'DWDGHGHGHVHPEUHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYLFOLPjWLFHPHW
XQ ,QIRUPH G $YDOXDFLy $PELHQWDO SHO TXH ID DO YHFWRU DLUH HQ UHODFLy O DYDQo GH OD 0RGLILFDFLy
SXQWXDOGHO3OD*HQHUDOG 2UGHQDFLyHO&ORWGH;DUHOăOR
(QDTXHVWLQIRUPHHVGLX
,PSDFWHVREUHODTXDOLWDWGHO DLUH

(O 'HFUHW  HQ OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO TXDUWD H[SRVD TXH HOV HVWXGLV G·DYDOXDFLy GH OD
PRELOLWDW JHQHUDGD GH SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF KDQ G·LQFRUSRUDU OHV GDGHV QHFHVVjULHV SHU DYDOXDU OD
LQFLGqQFLDGHODPRELOLWDWVREUHODFRQWDPLQDFLyDWPRVIqULFD

'RQDWTXHO DOWHUQDWLYDHVFROOLGDSUHYHXQRXVXVRVDVVRFLDWVDO DFWLYLWDWLQGXVWULDOLORJtVWLFD
DPE OD FUHDFLy G XQ QRX YLDUL FDOGULD JDUDQWLU TXH OD PRELOLWDW DVVRFLDGD D O DFWLYLWDW D
GHVHQYROXSDUQRJHQHUDXQDXJPHQWGHYHKLFOHV.PVREUHDOWUHVPXQLFLSLVFRPSRGHQ
VHUDOPXQLFLSLGH6DQW(VWHYHGH6HVURYLUHV$EUHUDL0DUWRUHOO


3HUIHUDTXHVWDDYDOXDFLyV KDIHWVHUYLUO HLQDGHFjOFXOGHOHVHPLVVLRQVGHJDVRVG HIHFWHKLYHUQDFOH
DVVRFLDGHVDOSODQHMDPHQWGHULYDWGHO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDW


/DSUR[LPLWDWGHO jPELWG HVWXGLDOVGLIHUHQWVSROtJRQVLQGXVWULDOVLODSUHYLVLyGHFUHL[HPHQW
SUHYLVWDO3'8GHO $FWLYLWDW(FRQzPLFDGHO%DL[/OREUHJDWSRGHQWHQLUXQHIHFWHWUDFWRUGH
PRELOLWDWFDSDOD=RQDGH3URWHFFLy(VSHFLDOGHO DPELHQWDWPRVIqULF =3( LXQDXJPHQW
GH OD PRELOLWDW DO FRUUHGRU GHO *DUUDI TXH FDOGUj G XQD EDQGD SUHYHXUH SULQFLSDOPHQW
SHOTXHIDDOHVPHUFDGHULHVLG DOWUDEDQGDHQFDL[DUWHUULWRULDOPHQWODVHYDLPSODQWDFLy
DPESURSRVWHVG DFWXDFLRQVTXHPLQLPLW]LQHOVHIHFWHVVREUHODTXDOLWDWGHO DLUH

$TXHVWD HLQD SRW GRQDU XQD DSUR[LPDFLy D OHV HPLVVLRQV TXH HV SRGULHQ JHQHUDU DPE HO
GHVHQYROXSDPHQWGHODSUHVHQW3URMHFWH
$L[t HOV UHVXOWDWV GHO FjOFXOGH OHV HPLVVLRQV GH &2 GH OD 0RGLILFDFLy 3XQWXDO HQ O jPELW GHO &ORW GHO
;DUHOăORHQHOWHUPHPXQLFLSDOGH0DVTXHIDDPEWRWHVOHVDFWLYLWDWVLXVRVDVVRFLDWVpVHOVHJHQW

7DXOD(PLVVLRQVGH&2VHJRQVOHVDOWHUQDWLYHVSODQWHMDGHV
ÔV$FWXDO
GHVRFXSDW 





$OWHUQDWLYD
3URSRVWD0S3*2

(PLVVLRQVPRELOLWDWJHQHUDGD







(PLVVLRQVFRQVXPVHQHUJqWLFV







(PLVVLRQVFLFOHGHO DLJXD







(PLVVLRQVUHVLGXV







727$/ W&2DQ\ 







5HVSRVWDDOSULPHUSDUjJUDIGHO LQIRUPHGHOD'LUHFFLyJHQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOLFDQYL&OLPjWLF
3HU WDO GH YHXUH TXLQ pV HO SHV SRVVLEOH GH YHKLFOHV VREUH OHV LQIUDHVWUXFWXUHV L HQ SDUWLFXODU VREUH HOV
PXQLFLSLV GH 0DUWRUHOO VDQW (VWHYH GH 6HV 5RYLUHV L $EUHUD SHU SDUW GHO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHFWRU
ORJtVWLFLQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăORHVSDUWHL[GHYjULHVIRQWVGHGDGHV
3HUXQDEDQGDHVWpODLQIRUPDFLyGHOVGHVSODoDPHQWVTXHHVJHQHUHQD0DVTXHIDSHUPRWLXVODERUDOV
SXQW0RELOLWDWREOLJDGDGHOPXQLFLSL (QDTXHVWHVGDGHVHVFRPSURYDODVHJHQWGLVWULEXFLyGHOV
GHVSODoDPHQWVHQUHODFLyDOVPXQLFLSLVGH0DUWRUHOO6DQW(VWHYH6HV5RYLUHVL$EUHUD




,PDWJH3URFHGqQFLDGHOHVHPLVVLRQVGH&2VHJRQVOD0RGLILFDFLy3XQWXDO

7DXODGHVSODoDPHQWVJHQHUDWVD0DVTXHIDVHJRQVSREODFLyGHGHVWt
0XQLFLSL

GHVSODoDPHQWVJHQHUDWVD0DVTXHID

0DUWRUHOO



6DQW(VWHYH6HV5RYLUHV



$EUHUD


)RQW,GHVFDW







3HU DOWUD EDQGD HQ HO SXQW  'LVWULEXFLy PRGDO GHOV GHVSODoDPHQWV GHO SUHVHQW GRFXPHQW V KDQ
FDOFXODWHOVGHVSODoDPHQWVTXHHVUHDOLW]DUDQHQWUDQVSRUWSULYDW WXULVPHVLYHKLFOHVSHVDWV DPERULJHQ
DOVHFWRULQGXVWULDOGHO&ORWGHO;DUHOăOR$PEHOVVHJHQWVUHVXOWDWV



)RQW(ODERUDFLySUzSLDDSDUWLUGHO (LQDSHUDOFjOFXOGHOHVHPLVVLRQVGH&2DVVRFLDGHVDOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLF
'HSDUWDPHQWGHWHUULWRULL6RVWHQLELOLWDW







(QUHODFLyDOD0RELOLWDWOHVHPLVVLRQVDVVRFLDGHVDDTXHVWYHFWRUHVSUHYHXXQHVHPLVVLRQVGHW&2
DQXDOV

(VFHQDUL$OW



(VFHQDUL%DL[

7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR

0RELOLWDW
'HVSODoDPHQWV
93SHVDW
93
93
73
JHQHUDWV
YHKLFOHV 

7%

























HOUHVXOWDWV REWpGHODUHVWDGH93PHQ\VHOVGHVSODoDPHQWVGH9HKLFOHV3HVDWVLHOUHVXOWDWHVGLYLGHL[HQWUH
QRPEUHPLJG RFXSDFLyGHYHKLFOHV 



 

&UHXDQWDTXHVWHVGDGHVV DUULEDDODVHJHQWFRQFOXVLy




)RQW(ODERUDFLySUzSLD



KWWSPHGLDPELHQWJHQFDWFDWFDBDPELWVBGDFWXDFLRDYDOXDFLRBDPELHQWDOHLQHVBGRFXPHQWDFLRBWHFQLFDHLQH
VSRXP
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7DXOD5HSDUWLPHQWPRGDOSUHYLVWGHOVHFWRUGHO&ORWGHO;DUHOăOR
(VFHQDUL$OW
(VFHQDULEDL[
0XQLFLSL
GHVSODoDPHQWV
93
93SHVDW
93
93SHVDW
0DUWRUHOO











6DQW(VWHYH6HV5RYLUHV











$EUHUD











&RPHVUHVROHQHOVHFWRU 0S3*28jPELW&ORW

'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW
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FDV QR HV FUHX TXH DTXHVWD FRQWLQXwWDW VLJXL
FRPSHWqQFLD GHO GHVHQYROXSDPHQW GHO IXWXU
VHFWRU 

RQ93 YHKLFOHSULYDW WXULVPHV L93SHVDW 9HKLFOHVSULYDWV3HVDWV FDPLRQV 

,QWHULRUPHQW OD SURSRVWD GH PRGLILFDFLy SXQWXDO

)RQW(ODERUDFLySUzSLD

RUGHQD L UHJXOD OD [DU[D YLjULD GHO VHFWRU L


(V SRW YHXUH TXH OD LQFLGqQFLD GHO VHFWRU HQ OD LQIUDHVWUXFWXUD YLjULD GHO WHUULWRUL L HQ FRQFUHW GHOV
PXQLFLSLV FLWDWV PDOJUDW VL TXH HV YHULWDW TXH KL KDXUj XQ DXJPHQW GH YHKLFOHV YHUV DTXHVWHV
GHVWLQDFLRQV OD TXDQWLWDW GH YHKLFOHV WXULVPHV L FDPLRQV  QR KDXULD GH VXSRVDU XQD FjUUHJD WDO TXH
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'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW
'LUHFWULXGHPRELOLWDW

&RPHVUHVROHQHOVHFWRU 0S3*28jPELW&ORW
GHO;DUHOăOR 
(O SUHVHQW ($0* L DL[t KR LQFRUSRUD OD SURSRVWD

)RPHQWDU O·~V GHO WUDQVSRUW S~EOLF DOV GLIHUHQWV GH 0RGLILFDFLy 3XQWXDO GHO 3*2 G XWLOLW]DU OD
LQIUDHVWUXFWXUD SUHH[LVWHQW G DFFpV D OD SDUDGD
jPELWVWHUULWRULDOV
$VVHJXUDUODFRQQH[LyDSHXLDPEELFLFOHWDHQ G DXWRE~VVLWXDGDDXQVPHWUHVGHO DFFpVDO

FRQGLFLRQV GH Pj[LPD VHJXUHWDW GHV GH OHV VHFWRU LQGXVWULDO MD TXH DTXHVWD LQIUDHVWUXFWXUD
SDUDGHV GH WUDQVSRUW S~EOLF ILQV O·RULJHQ R OD GyQD DFFpV GH IRUPD VHJXUD D OD SDUDGD GH
GHVWLQDFLyGHOGHVSODoDPHQW
WUDQVSRUWS~EOLFSURSRVDGD
/D ORFDOLW]DFLy GHO VHFWRU LQGXVWULDO  ORJtVWLF GHO
&ORW GHO ;DUHOăOR  DL[t FRP HO VHFWRU LQGXVWULDO
SUHH[LVWHQW GHO &ORW GHO ;DUHOăOR ID TXH GRQDGD
'LUHFWULXGHPRELOLWDW

OHV

LQIUDHVWUXFWXUHV

H[LVWHQWV

SHU

R DPE ELFLFOHWD MD TXH OD XUEDQLW]DFLy GH &DQ

 3URPRXUH L LQFHQWLYDU O·~V GH PLWMDQV QR 4XLVHUy HVWj D XQD GLVWjQFLD GH  .P YHXUH
PRWRULW]DWV HQ DTXHOOV FHQWUHV SURSHUV DOV QXFOLV SXQW 
XUEDQV
$L[t PDWHL[ GRQDQW UHVSRVWD DOV UHTXHULPHQWV GHO

XUEDQLW]DFLy

UHDOLW]DGD

HQ

HO

PRGHUDU OD FLUFXODFLy HVWDEOLQW GLIHUHQWV WLSRORJLHV 0RGLILFDFLy 3XQWXDO SODQWHMD O H[HFXFLy G XQD
GHFDUUHUV
URWRQGD HQ OD FDUUHWHUD %9 SHU GRQDU
DFFpV DO IXWXU VHFWRU LQGXVWULDO  ORJtVWLF &ORW GHO
;DUHOăORL&ORWGHO;DUHOăOR 
(Q

'LUHFWULXGHPRELOLWDW

O LQWHULRU

GH

O jPELW

TXH

HV

SURSRVD

GHVHQYROXSDU HO SUHVHQW ($0* LQGLFD OD

3URPRXUH O·~V GHOV GHVSODoDPHQWV SHU PLWMDQV QR QHFHVVLWDWGHSUHYHXUHDSDUFDPHQWVELFLFOHWD
PHFjQLFV DXJPHQWDQW OD VHJXUHWDW L OD FRPRGLWDW &RP MD V KD GLW O DFFHVVLELOLWDW DO VHFWRU DPE
GHOVYLDQDQWVLFLFOLVWHV
PLWMDQV QR PHFjQLFV D SHX R ELFLFOHWD  QR HV
 )RPHQWDU OD FUHDFLy G·XQD [DU[D G·LWLQHUDULV
JDUDQWHL[ OD VHJXUHWDW QHFHVVjULD L GHVLWMDGD MD
DWUDFWLYDLVHJXUDSHUDYLDQDQWV
TXH QR KL KD LQIUDHVWUXFWXUD HVSHFtILFD SHU
 3URPRXUH HOV DSDUFDPHQWV VHJXUV SHU D
DTXHVWV PLWMDQV GH PRELOLWDW UHVVHJXLQW OD
ELFLFOHWHV SDUWLFXODUPHQW D OHV SDUDGHV GH
FDUUHWHUD%9
WUDQVSRUW S~EOLF FHQWUHV GH WUHEDOO FHQWUHV
$PE WRW O DFFpV D OD SDUDGD G DXWRE~V
FRPHUFLDOVLHVFROHV
SURSRVDGDDO HQWUDGDGHOVHFWRUVLTXHJDUDQWHL[
0LOORUDUODVHJXUHWDWYLjULDGHODELFLFOHWD
ODVHJXUHWDWYLDOGHOVXVXDULV
'LUHFWULXGHPRELOLWDW
3URPRXUH

LQIUDHVWUXFWXUHV

ORJtVWLTXHV

SHU

UDFLRQDOLW]DUL RSWLPLW]DU HOVLVWHPD GH WUDQVSRUW GH / REMHFWHGHODSURSRVWDGH0RGLILFDFLy3XQWXDO
PHUFDGHULHVSHUFDUUHWHUD

pV SRGHU HVWDEOLU XQ QRX VHFWRU LQGXVWULDO LR

&RPSOHWDU L DPSOLDU OD [DU[D GH FHQWUHV GH ORJtVWLF
WUDQVSRUW SHU FDUUHWHUD D OHV SULQFLSDOV jUHHV GH
SURGXFFLyLFRQVXPGH&DWDOXQ\D
'RQDGD OD GLVWjQFLD GH OD SDUDGD GH WUDQVSRUW
S~EOLFPpVSUz[LPDDO HQWUDGDDFWXDOGHOVHFWRU
PDOJUDW TXH FRPSOHL[ OHV GLVWjQFLHV VHJRQV HO

'LUHFWULXGHPRELOLWDW

'HFUHW   L GRQDW TXH QR KL KD JDUDQWLHV

,QWURGXLUO·DFFHVVLELOLWDWHQWUDQVSRUWS~EOLFDSHXL HQ OD VHJXUHWDW GHOV GHVSODoDPHQWV D SHX R
HQELFLFOHWDHQHOSURFpVGHSODQLILFDFLyGHOVQRXV
ELFLFOHWD ILQV D OD SDUDGD ORFDOLW]DGD D OD
GHVHQYROXSDPHQWV XUEDQtVWLFV L HQ HOV jPELWV
FDUUHWHUD %9 D 6DQW /ORUHQV G +RUWRQV  HV
XUEDQVFRQVROLGDWV
SURSRVD ORFDOLW]DU XQD QRYD SDUDGD HQ OD
LQIUDHVWUXFWXUD H[LVWHQW SHU DTXHVW It D O HQWUDGD
GHOVHFWRU

'HFUHW  L GRQDQW UHVSRVWD D OD GLUHFWULX
GH PRELOLWDW HO VHFWRU L GH IRUPD SUHH[LVWHQW D OD

'LUHFWULXGHPRELOLWDW

PRGLILFDFLySXQWXDOKLKDXQFDUULOELFLFOHWDTXH

'HVHQYROXSDU



OD

5DFLRQDOLW]DU O ~V GHO YHKLFOH SULYDW HQ HOV GHVHQYROXSDPHQWGHOSROtJRQLQGXVWULDOHQO jPELW
GHO&ORWGHO;DUHOăOR
GHVSODoDPHQWVXUEDQVLPHWURSROLWDQV
 2UGHQDU L UHRUJDQLW]DU OD [DU[D YLjULD L $L[t PDWHL[ DTXHVW ($0* L OD SURSRVWD GH

DOV

$VVHJXUDU O·DFFHVVLELOLWDW DOV FHQWUHV GH WUHEDOO L GHVSODoDPHQWV D SHX LR ELFLFOHWD QR IDFLOLWL
HVWXGLLHYLWDUO·H[FOXVLyVRFLDOHQODLQFRUSRUDFLyDO O DFFpV GHV GHOV QXFOLV XUEDQV SUz[LPV MD VLJXL D
SHX R HQ ELFLFOHWD $PE WRW D SDUWLU GH FDPLQV
PyQODERUDOLDFDGqPLF
)DFLOLWDU O·DFFHVVLELOLWDW DOV FHQWUHV GH WUHEDOO L UXUDOVHVSRWDFFHGLUDOVHFWRUDFWXDOLIXWXUDSHX
HVWXGLDSHXLHQELFLFOHWD

DSURILWD

'LUHFWULXGHPRELOLWDW



HOV

GLIHUHQWV

LQVWUXPHQWV

/ REMHFWH GHO SUHVHQW ($0* pV DQDOLW]DU OD
PRELOLWDW JHQHUDGD SHU XQD QRYD jUHD
GH LQGXVWULDOV /RJtVWLFD L HQWUH DOWUHV JDUDQWLU O DFFpV

02',),&$&,Ð38178$/'(/3*2'(0$648()$&/27'(/;$5(/ă/2

(0,66,216'(*$626' ()(&7(+,9(51$&/(3529,1(176'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$

(678',' $9$/8$&,Ð'(/$02%,/,7$7*(1(5$'$





'LUHFWULXVHVWDEOHUWSHUOD/OHLGH0RELOLWDW

&RPHVUHVROHQHOVHFWRU 0S3*28jPELW&ORW



GHO;DUHOăOR 

SODQLILFDFLyGHODPRELOLWDWFRQVLGHUDQWO·DFFpVHQ DO WUDQVSRUW S~EOLF GHOV WUHEDOODGRUV L YLVLWDQWV DO
WUDQVSRUW S~EOLF D OHV jUHHV DOOXQ\DGHV GHOV jPELWV QRXVHFWRU
XUEDQV
 $QDOLW]DU OD PRELOLWDW JHQHUDGD SHU OHV
XUEDQLW]DFLRQV UHVLGHQFLDOV L jUHHV LQGXVWULDOVGH
VHUYHLVDJUtFROHVUDPDGHUHV
DPE
FRQGLFLRQDPHQWV HVSHFtILFV VREUH O·DFFpV DO
WUDQVSRUW S~EOLF L DOV PLWMDQV PpV VRVWHQLEOHV GH
WUDQVSRUW
 )RPHQWDU O·~V GHO WUDQVSRUW S~EOLF DOV jPELWV
XUEDQVLPHWURSROLWDQV










$11(;&$572*5),&

,1',&$'256'(*Ë1(5(


,1',&$'256'(*Ë1(5(







'HO·(QTXHVWDGHPRELOLWDW4XRWLGLDQDGH&DWDOXQ\D (04 V·REWHQHQOHVGDGHVHVSHFtILTXHVGH
PRELOLWDWSHUJqQHUHEjVLFDPHQWGHO jUHDPHWURSROLWDQDGH%DUFHORQDDPEWRWHVIDXQDDSUR[LPDFLy
DODPRELOLWDWDODUHVWDGHWHUULWRULVGH&DWDOXQ\D(QHOFDVTXHHQVRFXSDKLKDGDGHVJHQHUDOVGH
PRELOLWDWSHUO jPELWWHUULWRULDOGHOHV&RPDUTXHV&HQWUDOV







/D VHJHQW WDXOD PRVWUD FRP HQ GLD IHLQHU OHV GRQHV HV GHVSODFHQ HQ PDMRU SURSRUFLy HQ
GHVSODoDPHQWV GLQV XQ PDWHL[ PXQLFLSL  GHVSODoDPHQWVGLD  TXH HOV KRPHV 
GHVSODoDPHQWVGLD (QFDQYLHOVKRPHVIDQPpVGHVSODoDPHQWVFDSDDOWUHVPXQLFLSLVRGHVGHDOWUHV
PXQLFLSLV GHVSODoDPHQWVGLDHQHOFDVGHOKRPHVSHUGHVSODoDPHQWVGLDHQHOFDVGHOHV
GRQHV 



(OVFDSVGHVHWPDQDHVGHVSODoDPHQWVHQXQPDWHL[PXQLFLSLV LJXDOHQLQGLIHUHQWPHQWGHOJqQHUH 
GHVSODoDPHQWVGLD HQ HO FDV GH OHV GRQHV SHU  GHVSODoDPHQWVGLD HQ HO FDV GHOV KRPHV  , HO
PDWHL[ FDV HQ HOV GHVSODoDPHQWV FDS D DOWUHV PXQLFLSLV R GHV GH DOWUHV PXQLFLSLV HOV FDSV GH 
GHVSODoDPHQWVGLDHQHOFDVGHOKRPHVSHUGHVSODoDPHQWVGLDHQHOFDVGHOHVGRQHV 






7DXOD'LVWULEXFLyGHOVGHVSODoDPHQWVVHJRQVVHJPHQWVGHSREODFLy











'LDIHLQHU





(TXLS7qFQLFUHGDFWRU





&DSGHVHWPDQDLIHVWLX

$%DUFHORQDIHEUHUGH

(QULFGH%DUJDV6HOODUpV 











&DUOHV(
(&DVDERQD)HUUp

$PELHQWzOHJ 















$PELHQWzOHJ

&ROăOHJLDWQ~P















&ROăOHJLDWQ~P



Firmado digitalmente por

DE BARGAS SELLARES
DE

ENRIC - 46772683K
de

BARGAS Nombre
reconocimiento (DN):
c=ES,

serialNumber=46772683K,
SELLARES
sn=DE BARGAS SELLARES,

givenName=ENRIC, cn=DE
ENRIC

BARGAS SELLARES ENRIC 46772683K

Fecha: 2019.02.28 14:45:25
46772683K
+01'00'


)RQW(QTXHVWDGHPRELOLWDW4XRWLGLDQDGH&DWDOXQ\D (04 








CASABON
A FERRE
CARLES
ENRIC 39737038F

Firmado digitalmente por
CASABONA FERRE CARLES
ENRIC - 39737038F
Nombre de
reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=39737038F,
sn=CASABONA FERRE,
givenName=CARLES
ENRIC, cn=CASABONA
FERRE CARLES ENRIC 39737038F
Fecha: 2019.02.28 14:45:57
+01'00'

$11(;&$572*5),&



$11(;&$572*5),&



'HWHUPLQDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGD



3OjQROG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYLDQDQWV



3OjQROG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDELFLFOHWHV



3OjQROGHOVHUYHLGHWUDQVSRUWS~EOLF



3OjQROG·LWLQHUDULVSULQFLSDOVSHUDYHKLFOHVSULYDWV






ANNEX 10. Connector ecològic planejament territorial. Valoració

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 10. CONNECTOR ECOLÒGIC PLANEJAMENT TERRITORIAL. VALORACIÓ
En aquest annex es grafia el traçat del connector ecològic previst en el plànol 1.3 Espais oberts del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona. S’ha superposat aquest traçat amb la zonificació indicativa del sector El
Clot del Xarelꞏlo 2, que s’incorpora a la present Modificació Puntual.
Com es pot apreciar en el plànol adjunt, el traçat del connector s’hauria de desplaçar lleugerament cap al sud
als entorns del sector, doncs a l’ordenació indicativa s’ha previst la disposició d’una zona verda que travessa
l’àmbit en sentit sud-oest / nord-est, essent una reserva d’espai destinada precisament per aquest connector.
A la documentació gràfica s’adjunta la modificació de traçat proposada pel connector als entorns de El Clot del
Xarelꞏlo 2.

ANNEX 11. Superposició de la reserva viària del planejament territorial

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 11. SUPERPOSICIÓ
TERRITORIAL

DE

LA

RESERVA

VIÀRIA

DEL

PLANEJAMENT

El present annex inclou:


Reserva viària del planejament territorial


S’adjunta plànol de superposició de la reserva viària del planejament territorial amb l’ordenació
indicativa “El Clot del Xarelꞏlo 2” que es proposada a la present Modificació Puntual.



La traça de la reserva viària s’ha obtingut del plànol 0.5 Espais oberts, estratègies
d’assentament i actuacions d’infraestructures del Pla Territorial de les Comarques Centrals.



Com es pot observar al plànol adjunt, la reserva viària grafiada es correspon força amb la traça
del Pla Territorial.

ANNEX 12. Justificació superfície computable d’espais lliures i equipaments
del sector SUD “El Clot del Xarelꞏlo2”

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 12. JUSTIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMPUTABLE D’ESPAIS LLIURES I
EQUIPAMENTS DEL SECTOR SUD “EL CLOT DEL XARELꞏLO 2”

S’adjunta el plànol extret de Mapa de pendents superiors al 20% a partir de la base topogràfica de Catalunya
1/5000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s’han grafiat les superfícies del sector El Clot del
Xarelꞏlo 2, que tenen un pendent superior al 20%.
D’acord amb aquest plànol i a partir de l’ordenació indicativa, que s’inclou a la modificació puntual, les
superfícies seran:
Superfície
segons

m²

Superfície m² amb

Superfície m² amb

Superfícies

ordenació

pendent superior el

pendent inferior al

mínimes obligatòries

20%

20%

establertes TRLU

indicativa MP
Zones verdes

39.210

1.519,15

Equipaments

5.750

0

37.690,85
5.750

m²

11.500 (10%)
5.750 (5%)

Per tant, queda justificat que les superfícies de zones verdes i equipaments, amb pendent inferior al 20%,
previstes a l’ordenació indicativa de la Modificació Puntual són superiors a les mínimes obligatòries establertes
al TRLU.

ANNEX 13. Sòl urbà. Justificació del manteniment de la superfície i
funcionalitat de les zones verdes

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 13. SÒL URBÀ. JUSTIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA SUPERFÍCIE I
FUNCIONALITAT DE LES ZONES VERDES

Al plànol adjunt es grafia la posició de les zones verdes i equipaments del sòl urbà a l’àmbit de la modificació
puntual, pel planejament vigent i proposat.
El quadre de superfícies és:
Superfície m²

Zones verdes i equipaments

Planejament vigent

Planejament proposat

1.231 m²

1.231 m²

Per tant, queda justificat que no s’ha reduït la superfície d’aquestes sistemes d’espais públics amb la present
Modificació Puntual.
En el planejament vigent les zones verdes estan disposades en una franja de terreny paralꞏlela al vial com a
zona de transició amb el sòl no urbanitzable. En el planejament proposat es manté aquesta franja, encara que
s’interrompi puntualment per formalitzar els accessos al nou sector. Per tal de mantenir la superfície total del
planejament vigent, s’ha allargat la franja cap al sud, ocupant uns terrenys qualificats de reserva viària que
poden reduir-se, doncs la intersecció prevista és una illeta giratòria que ja disposa de l’espai suficient per la
seva formalització.

ANNEX 14. Rotonda BV-2249. Proposta traçat. Informe Diputació Barcelona

TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA “EL CLOT DEL XAREL.LO 2”

ANNEX 14. ROTONDA BV-2249. PROPOSTA DE TRAÇAT. INFORME DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Rotonda d’accés al sector, a la intersecció de la carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya.


S’inclou a l’annex l’informe de la Diputació de Barcelona, en relació a la primera proposta presentada,
que és favorable, condicionat al compliment d’unes condicions.



S’inclouen els plànols de traçat en planta i en alçat de la nova rotonda de 40 m de diàmetre, que recull
les prescripcions introduïdes a l’informe de la Diputació de Barcelona.



És una rotonda de 40 m de diàmetre, amb una calçada anular de 7 m i una gorgera de 2 m. El perfil
longitudinal té un pendent variable, amb un màxim del 5,5%.



En el desenvolupament del sector s’haurà de redactar el projecte constructiu de la rotonda, que haurà
de ser informat, tramitat i posteriorment les obres hauran de ser autoritzades per la Diputació de
Barcelona.
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Vist tot allò abans exposat procedeix emetre informe FAVORABLE condicionat a que es
compleixin les següents prescripcions:

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

Data:
Assumpte:
Expedient:

x

La distància a la línia d’edificació serà de 25 m, tal i com s’especifica a l’article 40
del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de carreteres de la Generalitat de Catalunya. No obstant, aquesta Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona no posarà
cap objecció a una distància inferior sempre que així ho aprovi el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, tal i com
s’estableix a l’article 41 de l’esmentada llei.

x

En cas d'absència de definició en les distàncies dels tancaments, s'aplicarà el que
marqui el reglament de carreteres.

x

Donada la possibilitat de fer-ho per la rotonda prevista al PK 8+475 de la BV-2249
no es permetrà cap nou accés directe a la carretera afectada des de les noves
edificacions que es puguin construir.

x

La rotonda prevista i els radis dels entroncaments no tindran unes dimensions
inferiors a les mínimes exigibles per tal que permetin el moviment de tot tipus de
vehicle pesant. A més quedarà garantida la visibilitat de parada des de qualsevol
punt de la calçada de la carretera en el tram afectat.
A tal efecte, la rotonda prevista no tindrà un diàmetre exterior inferior a 40 m i caldrà
adequar el seu disseny per tal que no existeixin tangencialitats en els accessos i
disposin d’uns radis de gir mínims de 20 m en els entroncaments amb la carretera.

x

No es permetrà l’execució de cap moviment de terres en zona de domini públic, es a
dir, a menys de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació.

x

El projecte d’urbanització inclourà la instal·lació a la carretera BV-2249 d’elements
de contenció i protecció a compte i carrer d’aquest sector industrial davant l’eventual
caiguda de vehicles cap a l’interior de la finca en les zones més baixes respecte la
carretera.

x

Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de
Catalunya.

x

Totes les actuacions s’han d’adequar a l'Ordenança reguladora de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març de 2018.

x

Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós abans esmentat.

20 d´agost de 2020
Ofici remesa Informe sobre l’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic
del sector industrial Clot del Xarel·lo 2.
2020-0013270 / OTGI / JVH

Vista la documentació presentada per l’Ajuntament de Masquefa de data 5 d’agost de
2020 referent a la sol·licitud d’informe sobre l’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del
sector industrial Clot del Xarel·lo 2, amb núm. de registre general E/9602-2020, s’informa el
següent:

“I N F O R M E
x

Aquest planejament afecta a la carretera BV-2249, entre el PK 8+200 i el PK 8+500,
marge dret.

Classificació del sòl:
x

Els terrenys del sector inclòs en l’àmbit del planejament objecte d’aquesta aprovació
i en la zona d’afectació de la carretera esmentada estan classificats segons el
planejament vigent i segons s’indica a la documentació aportada com a sòl
urbanitzable per desenvolupament industrial (veure plànol 3).

Línia d’edificació:
x

S’ha previst l’execució d’edificacions destinades a equipaments a més dels 25 m de
l’aresta exterior de la calçada (veure plànol 6) que especifica a l’article 30 de la llei
7/1993 de 30 de setembre, de carreteres de la Generalitat de Catalunya com a
distància a la línia d’edificació.

Vialitat i accessibilitat:
x

Es proposa la implantació d’una rotonda (Rotonda -1, plànol 8) de diàmetre exterior
35 m en el PK 8+475 de la BV-2249 d’accés al nou sector de desenvolupament
industrial.
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Tots els nous accessos o modificacions dels existents hauran d’anar acompanyats del seu
projecte corresponent i signats per un tècnic competent, tal i com s’indica a l’article 29 de
l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona de 9
de maig de 1995.
Per últim, cal recordar l’obligatorietat de demanar autorització a aquesta Corporació de tots
els projectes d’urbanització de les diferents unitats d’ordenació una vegada s’hagin
redactat, els quals hauran de complir amb les condicions descrites en aquest informe.”
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