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El present informe ambiental es desenvolupa d’acord amb  la Directiva 2001/42/CE, del

Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i

programes sobre el medi ambient, pel qual se subjecten a avaluació d'impacte ambiental o a

declaració d'impacte ambiental determinats supòsits, relatius sobretot a actuacions que afecten

sòl no urbanitzable tal com estableix la disposició transitòria desena que incorpora la Llei

10/2004 així com el que prescriu l'article 4 que estableix un precepte destinat a integrar les

consideracions ambientals en el planejament urbanístic.

Per tant, el present informe s’elabora d’acord amb les qüestions plantejades en l’annex 1 de la

Directiva 2001/42/CE que a continuació es detallen:

a) Esbós del contingut, objectius principals del pl a o programa i relacions amb altres

plans i programes pertinents

Introducció

La Modificació Puntual del P.G.OU del Centre urbà de Masquefa i el barri de la Beguda Alta

pel qual s’elabora el present informe ambiental ve justificat per la necessitat de dotar d’uns

mecanismes urbanístics de regulació del parcel·lari i les edificacions que formen el conjunt

d’illes al voltant de l’eix viari més antic de Masquefa i del carrer principal de la Beguda Alta on

la normativa i les prescripcions que el Pla General vigent que determinen sobre aquest teixit no

són suficients per regular les actuacions que s’hi estan duent a terme alienes a les

característiques urbanes pròpies d’aquests dos centres històrics.

L’àmbit del centre urbà de Masquefa  inclou totes les illes que tenen façana sobre el carrer

Major, Sant Pere i Serralet, l’inici dels carrers Sant Antoni i Montserrat així com el carrer

Concepció fins a l’altra banda del ferrocarril. Els carrers que fan de límit la Modificació

Puntual  són, seguint el sentit de les agulles del rellotge, els següents:

Carrers Major, Pau Bruna, Escoles,  plaça Josep Mª Vila, passeig de la Via, carrer de la

Plana, Virolai, Concepció, passeig de la Via, carrer Dídac Toldrà, Pintor Fortuny, avinguda

Catalunya, passatge de la Era, carrer Doctor Rotllant, Fàbrica, passatge Escorxador, plaça

Anoia, carrer Doctor Robert, Sant Antoni i Bonavista. El segon àmbit correspon al centre

urbà de la Beguda Alta inclou totes les parcel·les que tenen façana al carrer de la Font i el

carrer Major i que corresponen al límit municipal de Masquefa.
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Actualment, donada la expansió urbana provenint de l’àrea metropolitana de Barcelona i les

migracions exteriors, la pressió immobiliària arriba també a indrets urbans tant característics

com el centre històric de Masquefa produint una alteració substancial del parcel·lari i el tipus

d’edificació —aspectes essencials d’aquests teixits urbans— amb l’objectiu de rendibilitzar al

màxim les plusvàlues amb noves construccions que poc tenen que veure amb les

característiques específiques del lloc.

El document de la Modificació Puntual proposa introduir mecanismes per adequar els

paràmetres edificatoris, de composició de les façanes, de materials i usos que avui dia la

cultura urbanística i la societat demanden d’un teixit urbà que correspon a la base històrica

genèrica de la vila i  a la vegada fer-lo compatible amb la legítima llibertat de edificar, rehabilitar

i reformar amb sintonia amb l’esperit de l’evolució d’aquesta part urbana genèrica de Masquefa.

Fotografia aèria dels dos

centres urbans del

municipi de Masquefa

on es poden apreciar les

seves característiques

urbanes
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Objectius i contingut

La finalitat de la Modificació Puntual del Centre Urbà de Masquefa i al barri de la Beguda Alta

és:

1. Regular els paràmetres d’alçada reguladora màxim a en funció d’ajustar-les a planta

baixa més dues plantes pis, que és el tipus actual en gran part del teixit actual a excepció

de la part central on hi ha una planta més.

2. Proposar mantenir les fondàries edificables , en funció del que en resulti adequada a la

distribució en planta d’habitatges passadors —si es produeixen habitatges diferents a

davant i a darrera, donada la orientació est-oest de l’eix històric, no tindrien el nivell

correcte d’assoleig— i a la vegada que la majoria de fondàries està entorn dels 18 metres.

3. Actualitzar el tipus de casa rural  entremigeres: estudiada la transformació del teixit urbà

des dels seus orígens i donades les variacions tipològiques detectades es proposa un tipus

de divisió edificatori a fi de regular els seus paràmetres. La possibilitat d’agrupar parcel·les

provoca la transformació de la casa unifamiliar a l’edifici plurifamiliar  introduint l’accés

central amb dos o quatre habitatges per replà. Aquest possiblement seria el tipus que

alteraria més l’estructura arquitectònica original d’aquest conjunt urbà i per la qual cosa es

proposa agrupar parcel·les fins a un màxim de 12 metres de façana  i, en cas de nova

construcció, es tindrà que mantenir la composició vertical de la façana on es reflexi

l’estructura de la parcel·lació originària.

4. Recuperar el criteri de materials senzills sobre la composició de les façanes de l’eix

principal: el criteri del Pla —i que es reflexa en la normativa adjunta— és de recuperar el

criteri de materials senzills amb parets arrebossades i pintades amb colors adients amb

l’elaboració d’una carta de colors. També es tracta els aspectes d’ornat de les façanes com

ràfecs, cornises i sortits que cal projectar amb cura i no caure amb els tradicionals

folklorismes d’imitació de l’arquitectura vernacla.

5. Facilitar la rehabilitació del patrimoni arquitectò nic i la millora de les activitats ,

sobretot, comercials al centre, mitjançant possibilitar la redacció d’una normativa

encaminada a donar facilitats per a aquells propietaris que vulguin mantenir la casa, quan

aquestes no s’hagin rehabilitat, ampliat o transformat substancialment des d’abans de

meitat de segle passat i conservi el celler o altres elements arquitectònics d'interès:

gratuïtat del permís d'obres, possibilitat d'accedir a subvencions, etc..
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6. Els usos es limitaran a l’habitatge, al residencial  i a les activitats econòmiques

compatibles amb la residència.  Els usos industrials resten prohibits en general, la

normativa ho especificarà. Només en les parts posteriors de les parcel·les, si tenen les

condicions adequades i l’activitat és compatible amb la residència es permetran usos de

tallers, fusteries, etc.. Per a potenciar aquest marc d’actuació es pren com referència la

legislació de subvencions a la rehabilitació d’habitatge i obra nova de la Generalitat de

Catalunya contemplades en el Decret 455/2004, de 14 de desembre de regulació del Pla

de Rehabilitació d’habitatges de Catalunya.  

7. Mesures mediambientals:  A fi de incorporar aquest teixit urbà a les noves tecnologies i a

les mesures d’estalvi energètic es proposa la introducció de mesures ambientals que

haurien de ser ampliades a la resta del municipi a l’hora de desenvolupar la revisió del

POUM mitjançant l’entrada en vigor del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. En el cas que ens ocupa

serà en el moment en que es rehabiliti o es construeixi de nou quan s’hauran d’aplicar

aquestes mesures.

8. Aplicar les prescripcions definides en el pla de  mobilitat del 2000  existent amb la

introducció d’algunes modificacions “ambientals” prescrites en la nova llei d’urbanisme, els

seus reglaments i les seves posteriors modificacions. Concretament i sobre el tema de

l’aparcament es proposa l’obligació de que el mateix edifici contempli un aparcament i mig

per habitatge. Només podran ubicar-se en altres edificis en el cas que es justifiqui la

inviabilitat tècnica de la construcció d’aquestes.

9. Proposar Plans de Millora Urbana per les parts del teixit urbà no consolidat:  Comprèn

les àrees no desenvolupades al sud del ferrocarril delimitades pels carrers Major, Sant

Pere i Serralet al sud, el carrer Montserrat a ponent i les últimes edificacions consolidades

a ponent del carrer Santa Clara.
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Relacions amb altres plans i programes pertinents

La Modificació Puntual ha estat redactada per desenvolupar les recomanacions del Pla General

d’Ordenació Urbana vigent al municipi de Masquefa, aprovat definitivament per la Comissió

d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 d’octubre de 1985 i acordada la seva publicació a

efectes d’executivitat en data 5 de novembre de 1986 i d’acord amb el que estableix el Decret

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el

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.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa en sessió celebrada el 16 de novembre de 2004 va acordar

aprovar l’inici de l’expedient per a la formació del Pla Especial del nucli antic de Masquefa i del

barri de la Beguda Alta.

En el procés de tramitació del Pla Especial Urbanístic del centre urbà de Masquefa i del barri

de la Beguda Alta determinat pel vigent PGOU del municipi s’ha generat la necessitat de

canviar la figura de planejament del Pla Especial a una modificació puntual de PGOU, donat

l’intens debat públic generat, a demanda popular i per les implicacions d’alguns dels

paràmetres urbanístics —la proposta de cavi de zona en algunes parts de l’àmbit objecte de

modificació, les afectacions de rasants o la creació de plans de millora urbana...que

requereixen de la figura de la modificació puntual de PGOU—. Aquesta modificació es regirà

per la documentació del PGOU vigent al municipi de Masquefa i pel Decret Legislatiu 1/2005,

de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, mantenint els àmbits de

suspenció de llicències amb la delimitació continguda en el plànol adjunt:



Memòria ambiental del Pla Especial Urbanístic del Centre Urbà de Masquefa — Anoia —

7

b) els aspectes de relleu de la situació actual del  medi ambient i la seva probable

evolució en cas de no aplicació del pla

El PGOU vigent permet consolidar i modificar el teixit urbà d’aquest àmbit convertint les

edificacions unifamiliars de planta baixa i un pis, que encara avui dia perduren, en edificis

plurifamiliars de planta baixa més tres plantes pis amb habitatges reduïts sense ventilació

creuada al permetre, el PGOU, l’agrupació indiscriminada de parcel·les. La Modificació Puntual

que ens ocupa limita aquesta agrupació a dues parcel·les amb un màxim de 12 metres d’ample

de façana i amb unes condicions de composició d’aquesta i de reconsideració de la mitgera

que evita aquesta transformació densa i de tipologia contrària a l’estructura del teixit històric

que aquest indret posseeix. Per tant, de no desenvolupar-se la Modificació Puntual, la

transformació cap a una tipologia arquitectònica de bloc plurifamiliar serà inevitable i generarà

un augment de densitat del centre amb uns problemes generats per l’absència d’una regulació

dels aparcaments adequat a aquest teixit amb un evident augment de les condicions de qualitat

de vida i mediambientals del lloc.

Imatge 2: Plànol de
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c) les característiques mediambientals de les zones  que puguin veure's afectades de

manera significativa

En principi, l’ample dels carrers dels dos centres són relativament estrets que no permet una

densificació exagerada, on està tendint actualment, sense que això creï conflictes

d’accessibilitat al centre per part dels vehicles a motor donat que moltes d’aquestes parcel·les

tindran que entrar pels carrers estrets ocasionant emissions de gasos i sorolls addicionals que

l’aplicació de la Modificació  del PGOU pot evitar al valorar aspectes de mobilitat com la

previsió de que la pràctica totalitat de les parcel·les puguin tenir accés de vehicles a motor per

la part posterior de les parcel·les que donen a passatges i carrers no transitats o

específicament destinats a l’accés als garatges, que, per les seves característiques

topogràfiques, molts d’ells es troben situats en els soterranis de les edificacions.

La Modificació Puntual, en aquest sentit, proposa una racionalització del trànsit a motor

proposant la pacificació dels carrers centrals i, en alguns trams, la seva peatonalització

definitiva.

d) qualsevol problema mediambiental existent que si gui important per al pla, incloent, en

particular, els problemes relacionats amb qualsevol  zona d'especial importància

mediambiental, com les zones designades de conformi tat amb les Directives 79/409/CEE

i 92/43/CEE;

No n’hi ha cap al tractar-se d’un teixit urbà consolidat des de fa molts anys.

Dos models extrems en el mateix carrer :
a l’esquerra edificis plurifamiliars, a la dreta les cases rurals entremitgeres originàries.
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e) els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari

o de l'Estat membre que guardin relació amb el pla i la manera que els esmentats

objectius i qualsevol aspecte mediambiental s'han t ingut en compte durant la seva

elaboració

Sí, en tot el procés d’elaboració de la modificació puntual s’han tingut en compte tots els

aspectes de protecció mediambiental en el sentit de que la modificació puntual s’ha elaborat

amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus habitants prenent com a referència la

legislació de subvencions a la rehabilitació d’habitatge i obra nova de la Generalitat de

Catalunya contemplades en el Decret 455/2004, de 14 de desembre de regulació del Pla de

Rehabilitació d’habitatges de Catalunya. A més s’ha incorporat el Decret 21/2006, de 14 de

febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

f) els probables efectes significatius en el medi a mbient, inclosos aspectes com la

biodiversitat, la població, la salut humana, la fau na, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, els

factors climàtics, els béns materials, el patrimoni  cultural incloent el patrimoni

arquitectònic i arqueològic, el paisatge i la inter relació entre aquests factors

L’objectiu d’aquesta Modificació Puntual és procurar establir una millora del patrimoni

arquitectònic concretat en la proposta de la normativa sobre el tractament de l’edificació, tant

des del punt de vista de la seva bellesa externa —propostes de protecció del patrimoni històric-

artístic, normativa sobre façanes..— com des de la millora de la seva habitabilitat interna —

normes sobre agrupació de parcel·les, habitatges passador, organització dels accessos

rodats..— Aquesta millora afecta positivament la qualitat ambiental de l’espai públic —

peatonalització, baixada dels nivells acústics i del CO2..— i per tant a la  millora de la qualitat

de vida dels seus habitants.

g) les mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura del possible, compensar

qualsevol efecte negatiu important en el medi ambie nt de l'aplicació del pla.

La modificació puntual en si és una mesura per a reduir els efectes negatius actuals i per tant,

en aquest cas, la pregunta és una contradicció però s’ha de dir que el pla porta implícit les

recomanacions d’aplicar, tal com s’ha esmentat abans, les mesures mediambientals per a la

rehabilitació d’habitatges així com la proposta d’aplicació del pla de mobilitat de l’any 2000 i del

mapa sonor per al municipi de Masquefa.
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h) un resum dels motius de la selecció de les alter natives contemplades i una descripció

de la manera que es va realitzar l'avaluació, inclo ses les dificultats (com deficiències

tècniques o falta de coneixements i experiència) qu e poguessin haver-se trobat a l'hora

de recaptar la informació requerida

 La dimensió dels objectius de la modificació són força evidents en quan els problemes que

generen es troben a l’abast. En aquest cas la documentació dels serveis tècnics municipals i el

conjunt de problemes que diàriament es troben a l’hora de concedir llicències d’obra per aquest

sector, tant menors com majors, són el baròmetre indicatiu del grau de problemàtica a resoldre.

El document de la modificació puntual del PGOU, d’altra banda proposa, en la seva

documentació, la resolució d’aquesta problemàtica.

Masquefa, març de 2005

Yvette Cucurell Palomas
Tècnic Medi Àmbient
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                                                                                                                        AAnnnneexx

                                                    DDiissppoossiicc iioonnss  lleeggaallss  ssoobbrree  eell   pprreesseenntt   iinnffoorrmmee  aammbbiieennttaall

MMAARRÇÇ    22000055
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Disposició transitòria desena que incorpora la Llei  10/2004

D'altra banda, l'article 4 estableix un precepte destinat a integrar les consideracions ambientals

en el planejament urbanístic. Així, s'estableix un règim transitori, mentre no es transposi la

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels efectes de

determinats plans i programes sobre el medi ambient, pel qual se subjecten a avaluació

d'impacte ambiental o a declaració d'impacte ambiental determinats supòsits, relatius sobretot a

actuacions que afecten sòl no urbanitzable.

Article 4

S'afegeix, amb l'objectiu d'integrar les consideracions ambientals en el planejament urbanístic,

una disposició transitòria, la desena, a la Llei 2/2002, amb el text següent:

"Disposició transitòria desena

"Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a

l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, sens perjudici

del que estableixi la legislació sectorial, el règim d'avaluació ambiental aplicable a les figures de

planejament urbanístic no resoltes definitivament en el moment de l'entrada en vigor de la

modificació d'aquesta Llei és el següent:

"1. Són objecte d'avaluació ambiental:

"a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i llurs revisions.

"b) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o

qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística

resultant comporta un canvi en els usos d'aquest sòl.

"c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable d'equipaments i

serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, les instal·lacions i les obres

necessàries per a la prestació de serveis tècnics, les estacions de subministrament de

carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària, i les construccions destinades a les

activitats de càmping.

"d) Els plans parcials de delimitació.
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"e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a autoritzar

projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb el que estableix la legislació

sectorial.

"2. La documentació de les figures de planejament a què fa referència l'apartat 1 ha d'incloure

un informe ambiental amb el contingut que estableixen l'article 5 i l'annex 1 de la Directiva

2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels efectes de

determinats plans i programes sobre el medi ambient.

"3. L'informe ambiental s'ha de sotmetre a informació pública juntament amb el pla o el

programa, d'acord amb el que estableix l'article 83.6.

"4. El pla i l'informe ambiental s'han de trametre al departament competent en matèria de medi

ambient perquè els valori. Aquest tràmit es regeix pel que estableix l'article 83.5.

"5. Els instruments de planejament urbanístic i les actuacions que prevegin la transformació

d'un àmbit continu de superfície superior a 100 hectàrees de sòl classificat com a no

urbanitzable, o de més de 10 hectàrees de sòl classificat com a no urbanitzable en els supòsits

a què fa referència el grup 9–b de l'annex I de la Llei 6/2001, del 8 de maig, de modificació del

Reial decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, s'han de

sotmetre al procediment de declaració d'impacte ambiental que estableix el Decret 114/1988,

del 7 d'abril. En aquests casos, l'aprovació del pla o de l'actuació correspon al conseller o

consellera de Política Territorial i Obres Públiques, sens perjudici de la competència del Govern

en els supòsits a què fa referència l'article 5 del Decret 114/1988."
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l’article 5 i l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE,

Article 5.

Informe mediambiental

1. Quan es requereixi una avaluació mediambiental de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 3,

s'elaborarà un informe mediambiental en el qual s'identificaran, escriuran i avaluaran els

probables efectes significatius en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, així com

unes alternatives raonables que tinguin en compte els objectius i l'àmbit d'aplicació geogràfic

del pla o programa. La informació que s'haurà de facilitar referent a això s'esmenta en l'annex

I.

2. En l'informe mediambiental elaborat conforme a l'apartat 1 es farà constar la informació

que es consideri raonablement necessària, tenint en compte els coneixements i

mètodes d'avaluació existents, el contingut i grau d'especificació del pla o programa, la

fase del procés de decisió que es troba i la mesura que l'avaluació de determinats

aspectes és més adequada en fases distintes d'aquest procés, a fi d'evitar la seva

repetició.

3. Per a proporcionar la informació indicada en l'annex I, podrà utilitzar-se la informació

pertinent disponible sobre els efectes mediambientals dels plans i programes que

s'hagi obtingut en altres fases del procés de decisió o per via d'altre acte legislatiu

comunitari.

4. En el moment de decidir l'amplitud i el grau d'especificació de la informació que ha de

constar en l'informe mediambiental es consultarà a les autoritats contemplades en

l'apartat 3 de l'article 6 .
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ANNEX I

Informació que es refereix l'apartat 1 de l'article 5.

La informació que haurà de facilitar-se conformement a l'apartat 1 de l'article 5, a reserva del

disposat en els apartats 2 i 3 d'aquest article, serà la següent:

a) un esbós del contingut, objectius principals del pla o programa i relacions amb altres plans i

programes pertinents;

b) els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en

cas de no aplicació del pla o programa;

c) les característiques mediambientals de les zones que puguin veure's afectades de manera

significativa;

d) qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al pla o programa,

incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància

mediambiental, com les zones designades de conformitat amb les Directives 79/409/CEE i

92/43/CEE;

e) els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o de

l'Estat membre que guardin relació amb el pla o programa i la manera que talis objectius i

qualsevol aspecte mediambiental s'han tingut en compte durant la seva elaboració;

f) els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat,

la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics, els

béns materials, el patrimoni cultural incloent el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge

i la interrelació entre aquests factors;

g) les mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura del possible, compensar

qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa;
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h) un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una descripció de la

manera que es va realitzar l'avaluació, incloses les dificultats (com deficiències tècniques o falta

de coneixements i experiència) que poguessin haver-se trobat a l'hora de recaptar la informació

requerida;

i) una descripció de les mesures previstes per a la supervisió, de conformitat amb l'article 10;

j) un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents.

 __________________

Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, *sinérgics, a curt, mig

i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius.


