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AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'article 59.1.e del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'agenda i l'avaluació econòmica i
financera de les actuacions a desenvolupar forma part de la documentació pròpia del
pla d'ordenació urbanística municipal.
L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística municipal ha de
contenir l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les
previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions
derivades de l’execució del pla.
L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament per portar a terme
les actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució i, sobre el contingut
de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal, defineix les obres i
infraestructures programades i la política d’inversions públiques que poden influir en el
desenvolupament urbà.
El potencial de desenvolupament del sòl destinat a ús residencial, responen als nous
reptes urbanístics que el pla d’ordenació urbanística municipal contempla. El pla
preveu els mecanismes necessaris per definir un model d’implantació urbana i
l’estructura general de l’ordenació del territori.
Respecte a les finances municipals s’han recollit les liquidacions d’ingressos i
despeses oficials en el període 2012-2016 i se n’ha extret una valoració global del
municipi amb les seves tendències i els indicadors d’activitat econòmica més
rellevants. Les conclusions i previsions que se’n deriven estan dirigides a orientar a
l’Ajuntament de Copons a garantir la seva sostenibilitat econòmica i pressupostària
sense comprometre’n la capacitat d’inversió real.

AAUP arquitectes SLP
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AGENDA

L’agenda del pla d’ordenació urbanística municipal de Copons és el document que
pretén fixar les prioritats i les previsions temporals de l’execució de les actuacions
urbanístiques previstes, basat en l’escenari que les expectatives de desenvolupament
permeten suggerir segons el model de creixement donat, el sistema d’actuació
proposat, i el model de gestió propi del municipi comprès a l’àmbit del sistema urbà de
l’Anoia.
El conjunt d’actuacions recollides al pla responen a les diferents polítiques
estratègiques que es defineixen a la Memòria descriptiva i justificativa del POUM.
Aquestes es refereixen a la política de sòl i habitatge, i a les mesures d’integració en el
medi natural, dins del marc del desenvolupament urbanístic sostenible, entès com la
utilització racional del territori i el medi ambient conjuminant les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.
A l’hora de definir l’agenda d’actuació s’ha tingut en compte la forta dependència del
sector privat en la iniciativa d’actuació per al desenvolupament urbà dels sectors.

I.2.1

Polígons i sectors de desenvolupament i edificació

Sobre el planejament urbanístic derivat el pla d’ordenació urbanística municipal
(tractant-se d’un POUM definit com de baixa complexitat) recull les següents figures
de planejament:
- Plans de millora urbana (PMU) (art. 68 del Text Refós de la Llei
d’urbanisme): tenen per objecte desenvolupar les determinacions del
planejament urbanístic general en els diferents àmbits d'actuació del sòl urbà.
Contenen totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística
detallada del sector, que abasten:
-

La qualificació el sòl.

-

La regulació d’usos i paràmetres d'edificació.

-

L’assenyalament d’alineacions i rasants.

-

La definició dels paràmetres bàsics de l'ordenació de volums.

-

L’establiment de les condicions de gestió i els seus terminis.

-

La precisió de les característiques i el traçat de les obres d'urbanització
bàsiques (art. 58.3b).

AAUP arquitectes SLP
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- Plans especials urbanístics (PEU) (art. 67 del Text refós de la Llei
d’urbanisme): tenen per objecte desenvolupar determinacions contingudes en
els plans territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general,
per:
-

L'ordenació de recintes i conjunts artístics.

-

La recuperació i millora del paisatge urbà.

-

La protecció dels espais fluvials.

-

La protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació.

-

La millora dels àmbits rurals.

El Pla d’ordenació urbanística municipal incorpora també actuacions de gestió
urbanística integrada, definits com a Polígons d’actuació urbanística (PAU) a
l’article 118 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, destinades a repartir equitativament
els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per executar o
completar les obres i els serveis urbanístics necessaris.
Els polígons i sectors de desenvolupament i edificació es transcriuen a continuació:
Sectors en sòl urbà no consolidat (SUNC)


PMU: Pla de millora urbana



PAU: Polígon d'actuació urbanística

SECTORS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (P.M.U. i P.A.U.))
Ús
Situació
Nom del sector
dominant
Nucli urbà de Copons poble PMU-1. El Castell
Habitatge
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons

Poble
Poble
poble
poble
poble
poble
poble

PMU-2. Cal Reiet
PMU-3. Naus del Sols-carrer
PMU-4. Granja Aloha
PAU-1. L'escorxador
PAU-2 Zona Industrial
PAU-3. La Pallissa
PAU-4. Sant Pere

Habitatge
Habitatge
industrial
Habitatge
Industrial
Habitatge
Habitatge

Superfície
sector (M2 sòl)
3.522,83

Reparcel.lació - compensació bàsica

3.983,28
2.168,32
5.089,40
2.886,91
7.740,73
1.254,15
682,56

Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica

Sistema d'actuació i modalitat

Sectors en sòl no urbanitzable (SNU)


PEU: Pla especial urbanístic
Nom del polígon d'actuació
Ús
urbanística
dominant
PEU-1. Parc agrari
PEU-2. Façana de Ponent
PEU-3. Circ de Les Feixes

AAUP arquitectes SLP
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Agenda dels polígons i sectors de desenvolupament i edificació

La previsió dels terminis de desenvolupament dels polígons i sectors, així com del seu
grau d’implantació, dependrà però de factors externs a la pròpia dinàmica interna de la
comarca i del municipi, i de la seva capacitat d’autosuficiència. Els criteris de prioritat
en el seu desenvolupament resten condicionats doncs a l’impacte de la demanda
privada sobre la creació de sòl urbà, així com per la seva consolidació. Per tant, tant
els terminis d’edificació com les previsions temporals d’execució dependran en gran
mesura del grau d’incidència que la iniciativa privada permeti desenvolupar les figures
de planejament previstes i aporti recursos als fons municipals.
En el context definit es preveu que tots els plans es poden executar independentment
de l’ordre d’execució, durant primer o segon sexenni, indistintament.
Nom del pla
PMU-1. El Castell
PMU-2. Cal Reiet
PMU-3. Naus del Sols-carrer
PMU-4. Granja Aloha
PAU-1. L’Escorxador
PAU-2. La Pallissa
PAU-3. Zona Industrial
PAU-4. Sant Pere
PEU-1. Parc Agrari
PEU-2. Façana de Ponent
PEU-3. Circ de les Feixes

Situació
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Copons
SUNC Sant Pere
SNU
SNU
SNU

Agenda
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
En execució

Actuacions aïllades
Nova EDAR
Eixamplament c/ Vilanova
Carrer peatonal sota pont
Aparcament de Sant Magí

Situació
SNU
SU Copons
SU Copons
SU Copons

Agenda
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni
Primer / Segon sexenni

El model de desenvolupament del POUM, basat en la consolidació del sòl urbà i en
sectors de creixement continus, preveu facilitar l’espontani creixement residencial, així
com la seva adaptació a períodes d’expansió i d’estancament.
A l’hora d’establir doncs una agenda d’actuació cal preveure quina pot ser la demanda
que la iniciativa privada sigui capaç de generar sobre l’oferta i la capacitat de generar
expectatives prou atractives.
Tenint en compte l’anàlisi sobre el parc de l’habitatge que trobem a la memòria
justificativa, en la que Copons té una dinàmica força rehabilitadora del seu casc antic, i
que sortim d’una etapa de crisis econòmica en la que el sector de la construcció s’ha

AAUP arquitectes SLP
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vist molt afectat, és d’esperar que aquesta proposta de creixement s’allargui com a
mínim en dos sexennis.
L’avaluació econòmica i financera s’ha enfocat doncs en valorar l’aprofitament
urbanístic del conjunt de polígons i a partir dels escenaris que l’agenda planteja.

Propostes del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC)
D’acord a la llei 1/1995 per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya,
l’àmbit funcional de planejament que afecta a Copons, és el Pla territorial parcial de les
Comarques Centrals (en endavant, PTPCC), aprovat definitivament i publicat al
DOGC, en data 22 d’octubre de 2008.
El PPTCC estableix les seves determinacions dins l’horitzó de l’any 2026 i sobre les
bases de tres estratègies: La d’espais oberts, la d’assentaments urbans i la de
mobilitat.
Les principals estratègies i determinacions del Pla que s’han d’aplicar per al nostre
municipi són, molt resumidament, les següents:
Per espais oberts
1. La delimitació i la protecció d’aquells espais oberts que, sense assolir el grau
de valors naturals que tenen el sòl de valor especial, convé preservar o se n’ha
de condicionar la transformació per un interès agrari i/o paisatgístic.
2. L’establiment de directrius normatives per a un planejament urbanístic
municipal proactiu del sòl no urbanitzable.
3. L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en
sòl no urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges
rurals.
En matèria d’assentaments urbans
1. Assigna al nucli de Copons, una estratègia de “Creixement mitjà o moderat”.
Per als nuclis de la Roquera i Sant Pere de Copons, una estratègia urbana de
“Millora i compleció”.
2. Identifica al nucli de Copons com a pertanyen al sistema urbà de “Municipis de
ponent de la comarca de l’Anoia”.
Les propostes pel desenvolupament dels nuclis que es defineixen en el PTPCC, són:
Assentaments

Sup.(ha)

Tipologia teixit

Estratègia

Copons

10’43

Nucli històric

Creixement moderat

La Roquera

0’18

Nucli històric

Millora i compleció

Sant Pere de Copons

0,59

Nucli històric

Millora i compleció

AAUP arquitectes SLP
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Revisió de l’agenda

L’agenda s’actualitzarà, d’acord amb el que preveu l’art. 59.4 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, en el termini de sis anys des de la publicació del present POUM per
acord de l’Ajuntament de Copons després d’un termini d’un mes d’informació pública.
Aquest acord s’haurà de publicar al Butlletí Oficial corresponent i s’ha de comunicar a
la comissió territorial d’urbanisme competent.
Les previsions realitzades a l’apartat anterior podran ser modificades a instància del
propietaris afectats o d’ofici, si es justifica la necessitat i conveniència per a l’interès
públic, i amb el procediment legal que escaigui.

AAUP arquitectes SLP

6

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

I.3

Aprovació provisional

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

L’avaluació econòmica i financera té com a finalitat principal la verificació de la
viabilitat econòmica de les propostes del POUM, en el sentit d’ajustar i fer coherents la
inversió econòmica necessària per assolir els objectius proposats i els recursos
disponibles, justificant en qualsevol cas el necessari equilibri de càrregues i beneficis
que es proposen al conjunt de les actuacions.
L’avaluació econòmica i financera es centra en l’anàlisi de la viabilitat de les
actuacions urbanístiques que es preveu desenvolupar, quantificant els recursos
econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran
de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques, en el seu cas, en
virtut de les competències i naturalesa de l’actuació.
L’avaluació econòmica ha de justificar, en els àmbits delimitats, l’equilibri entre els
beneficis i els costos derivats de la implantació dels serveis i de l’execució de les obres
d’urbanització i en la que també s’ha d’incloure una estimació a les indemnitzacions de
vols i activitats si n’hi haguessin, i altres obres i instal·lacions que exigeixi la seva
execució, així com els honoraris tècnics per la redacció dels diferents instruments
urbanístics necessaris per a la seva tramitació, gestió i execució.
El present anàlisi de viabilitat econòmica se centra en la gestió i promoció de l’operació
de transformació de sòl i s’ha preparat amb les dades de les que es disposa en el
moment de la redacció del pla.
El present estudi te com a únic objecte el donar compliment a l’obligació de viabilitat
econòmica que estableix l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Tal i com
estableix la legislació vigent, en tot cas, el valor del sòl a efectes de gestió es
determinarà en els documents que correspongui.
Cal remarcar que tots els imports i magnituds esmentats en el present estudi són fruit
d’estimacions que s’entenen consistents amb la conjuntura actual i amb les previsions
establertes pels documents de planejament als que acompanya.

I.3.1

Mercat immobiliari

L’oferta immobiliària detectada a Copons el maig de 2015 és d’11 habitatges en venda
i 2 en lloguer, que suposen el 7,6% del parc d’habitatges. Es tracta d’una proporció
adequada per afavorir la dinàmica del mercat i pot englobar els habitatges buits (3%).
Tot i que les 13 ofertes suposen un volum adequat pel parc de Copons les entrevistes
amb algunes API d’Igualada (a Copons no n’hi ha cap) constaten un mercat informal i
amb poc moviment. Per tant, la informació s’ha extret dels portals web Fotocasa,
Habitaclia i Idealista, i s’ha contrastat amb algunes API d’Igualada. Aquesta oferta
disminueix el juliol de 2021, amb 9 habitatges de segona mà en venta i cap de lloguer.
AAUP arquitectes SLP
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Preus i superfície dels habitatges en venda a Copons segons tipologia. 2015
600.000
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Font: portals web fotocasa, habitaclia i idealista. Elaboració pròpia

A continuació es presenten les ofertes immobiliàries trobades, tan al maig de 2015
com al juliol de 2021:
Oferta immobiliària en venda de Copons. Maig 2015
Adreça
----Pl. Ramon Godó 13
c/ Sant Magí
c/ Roquera 3
Centre
--c/ Vilanova 49
--c/ Àngel Guimerà 22

Tipologia
Pis
Pis
Pis
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Masia
Casa

Superfície
35
123
123
352
200
183
185
230
350
654

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Hab.

Preu

1
3
3
7
5
3
2
4
6
5

83.000 €
98.325 €
108.200 €
115.000 €
138.232 €
212.100 €
260.890 €
360.000 €
395.000 €
500.000 €

€/m2
2.371
799
880
327
691
1.159
1.410
1.565
1.129
765

Estat
--Bo
--A reformar
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
---

Font: portals web fotocasa, habitaclia i idealista. Elaboració pròpia

AAUP arquitectes SLP

8

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

Aprovació provisional

Oferta immobiliària en venda de Copons. Juliol 2021
Adreça

Tipologia

c/ Mur
Centre
Centre
Centre
Pl. Castell
Carr. Copons
c/ Vilanova
Centre

Superfície

Casa
Casa
Casa
Casa
Pis
Masia
Casa
Casa

150
200
590
150
51
500
90
221

Hab.

Preu

4
2
3
2
2
7
2
4

121.000 €
230.000 €
315.000 €
121.000 €
117.900 €
215.000 €
76.000 €
278.000 €

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

€/m2
807
1.150
534
807
2.312
430
844
1.258

Estat
Bo
Bo
Bo
Bo
A reformar
A reformar
Bo
Bo

Font: portals web Fotocasa, Habitaclia i Idealista. Elaboració pròpia

Destaca el fet que, per l’antiguitat del parc de Copons, els habitatges en oferta estan
majoritàriament en bon estat (i en alguns casos en molt bon estat) i els que necessiten
reforma integral són la minoria.
El preu mig l’any 2015 era d’una 950-1.100 €/m2, mentre que l’any 2021 era de 7501.000 €/m2. Aquests preus són per a habitatges de segona mà, ja que no s’ha trobat
cap oferta d’obra nova.
Oferta immobiliària en lloguer de Copons. Maig 2015
Tipologia
Duplex
Casa

Superfície (m2)
140
170

Preu
500 €
600 €

€/m2
3,6
3,5

Font: portals web Fotocasa, Habitaclia i Idealista. Elaboració pròpia

L’oferta de lloguer és més limitada, el maig de 2015 es van localitzar dos habitatges.
Ambdós amb preus i superfícies similars, un dúplex de 140m2 a 500€ i una casa de
170m2 a 600€. Tot i que el preu és una mica elevat, el fet que no hi hagi més oferta i
l’elevada qualitat, així com la tipologia, els converteixen en una oferta atractiva. A l’any
2021 no s’ha trobat cap oferta de lloguer, la qual cosa reforça aquesta conclusió.
Indicadors d’habitatge: tipologia, antiguitat, preus i esforç econòmic

Copons
Igualada
Jorba
Òdena

Edificis
unifamiliars
(2011)
85,29%
45,23%
84,07%
74,51%

Edificis
construïts
<1980
(2011)
79,17
56,74
41,36
57,42

Hab.unif.
/total final
(2012)
100%
9,02%
16%

Preu
general
hab. (2012)
1.200 €
2.689 €
1.931 €
2.333 €

Taxa
contractes
lloguer
(2014)
0,31%
4,29%
2,86%
1,88%

Taxa atur
(2014)
8,3%
17,9%
11,0%
18,2%

Esforç
econòmic
accés hab.
(2012)
24,7%
51,2%
38,7%
48,1%

Risc de
Sobreendeu
tament
(2012)
0,30
0,63
0,45
0,59

Font: Observatori Local d’Habitatge. Oficina d’Habitatge de Diputació de Barcelona
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Tal com mostren alguns dels indicadors d’habitatge de l’Observatori Local d’Habitatge,
Copons té un parc envellit, predominantment unifamiliar i amb un preu inferior al dels
municipis del seu voltant. No és d’estranyar per tant que l’esforç econòmic per accedirhi sigui inferior al de la resta de municipis i, el risc de sobre endeutament també
menor.

I.3.2

Valoració de les actuacions

I.3.2.1

Valoració de les actuacions en polígons i sectors

La valoració econòmica dels costos d’urbanització i de les càrregues que
l’acompanyen són d’especial rellevància a l’hora de fer atractives unes parcel·les
urbanitzades tant pels propietaris com pels promotors, i en aquest sentit convé valorar
l’aprofitament urbanístic i les càrregues que l’acompanyen, per així determinar el valor
residual del sòl.
Sobre l’aprofitament urbanístic l’article 36 del Text refós de la Llei d’urbanisme, indica:
1. S’entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l’edificabilitat, els
usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic;
també integra l’aprofitament urbanístic la densitat de l’ús residencial,
expressada en nombre d’habitatges per hectàrea.
2. El planejament general assigna l’aprofitament urbanístic i, a més, el distribueix
entre les diferents zones en el sòl urbà consolidat.
3. El planejament urbanístic derivat distribueix l’aprofitament urbanístic entre les
diverses zones del sector.
4. Als efectes del que estableix l’apartat 1 pel que fa a la determinació de
l’aprofitament urbanístic, no s’han de ponderar l’edificabilitat i els usos dels
equipaments públics.
La globalitat de les càrregues de la urbanització, tant de les pròpies obres com de les
despeses de gestió que l’acompanyen, com el cost dels projectes d’urbanització, les
despeses derivades dels instruments de gestió urbanística, i del conjunt
d’indemnitzacions procedents de l’ús i dels drets existents sobre la totalitat del sòl i les
construccions afectades, segons es recull a l’article 120 del Text refós de la llei
d’urbanisme, aniran a càrrec de les persones propietàries del sòl.
L’article 46 de la mateixa llei, descriu que l’administració actuant no participa en les
càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en
compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i
45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats.

AAUP arquitectes SLP
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Característiques de les actuacions previstes
A continuació es mostren les dades més rellevants a l’hora de valorar el potencial de
l’aprofitament urbanístic previst als instruments del planejament proposats, detallant el
pes dels diferents tipus de sostre potencials, el repartiment dels principals sistemes
urbanístics i zones, l’edificabilitat bruta, els habitatges potencials i la densitat
d’habitatges per hectàrea.
Sostre potencial del planejament en sòl urbà
Sectors i polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C. )
Sostre per a usos productius
(M2)

Sostre per a habitatge (M2)
Habitatge amb
Habitatge amb
protecció oficial
protecció oficial
en règim
en règim general
concertat

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Terciari

Sostre total

(M2)

PMU-1. El Castell

0,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

1.750,00

PMU-2. Cal Reiet

0,00

0,00

2.950,00

0,00

0,00

2.950,00

PMU-3. Naus del Sols-carrer

0,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

1.330,00

PMU-4. Granja Aloha

0,00

0,00

0,00

2.951,85

0,00

2.951,85

PAU-1. L'escorxador

0,00

0,00

1.260,81

0,00

0,00

1.260,81

PAU-2 Zona Industrial

0,00

0,00

0,00

4.180,00

0,00

4.180,00

PAU-3. La Pallissa

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

PAU-4. Sant Pere

0,00

0,00

380,00

0,00

0,00

380,00

Conjunt P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C.

0,00

0,00

8.170,81

7.131,85

0,00

15.302,66

Règim urbanístic del sòl
D’acord amb el model de qualificació del sòl vigent, el Pla d’ordenació urbanística
municipal, per la seva funció en l’ordenació del territori, qualifica el sòl en sistemes i
zones. Els sistemes són aquells elements d’ordenació urbana que interrelacionats
contribueixin a assolir els objectius de planejament en matèria d’infraestructures de
comunicacions, de serveis, d’equipaments i d’espais lliures. Es qualifiquen com a
zones els sòls sotmesos a un règim uniforme. Dins d’algunes zones es poden distingir
subzones, amb la fi d’establir una gradació en l’edificabilitat o ordenació de l’edificació.
S’entén per “unitat de zona” tota superfície homogèniament qualificada per aquest Pla
d’ordenació urbanística municipal i delimitada per sòls de diferent qualificació
urbanística.
El repartiment genèric del sòl en sistemes i zones urbanístiques s’agrupa en sis grans
grups, el sistema viari, d’espais lliures, d’equipaments comunitaris i la resta de
sistemes, i les zones d’habitatge i verd privat, activitats econòmiques i logístiques, i
d’ús terciari. Les dades s’exposen en valors absoluts i en percentatges, segons es
detalla a continuació.
AAUP arquitectes SLP
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Qualificació del règim urbanístic del sòl en sectors en sòl no urbanitzable (S.N.U.)
Valors absoluts
Sistemes (M2)

Zones (M2)

Sòl total

PEU-1. Parc agrari

32.267,35

0,00

0,00

Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)
0,00

0,00

0,00

0,00

32.267,35

PEU-2. Façana de Ponent

16.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.730,00

PEU-3. Circ de Les Feixes

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Conjunt P.P.U. en S.N.U.

73.997,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.997,35

Espais lliures Equipaments

Valors globals

Viari

Habitatge
Activitats
+
econòmiques
Zona
i logístiques
conservació

73.997,35

Terciari

(M2)

0,00

73.997,35

Zones (%)

Sòl total

Qualificació del règim urbanístic del sòl en sectors en sòl no urbanitzable (S.N.U.)
Percentatges
Sistemes (%)

Espais lliures Equipaments

Viari

Altres
Habitatge
(Protecció de
Activitats
+
sistemes i
econòmiques
Zona
Serveis
i logístiques
Conservació
tècnics)
0%
0%
0%

Terciari

(%)

PEU-1. Parc agrari

100%

0%

0%

0%

100%

PEU-2. Façana de Ponent

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

PEU-3. Circ de Les Feixes

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Conjunt P.P.U. en S.U.D.

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Valors globals

100%

0%

100%

Qualificació del règim urbanístic del sòl en polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (S.U.N.C.)
Valors absoluts
Sistemes (M2)

Zones (M2)

Sòl total

PMU-1. El Castell

406,26

0,00

1.102,14

Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)
0,00

2.014,43

0,00

0,00

3.522,83

PMU-2. Cal Reiet

85,45

1.175,54

909,36

0,00

1.812,93

0,00

0,00

3.983,28

PMU-3. Naus del Sols-carrer

789,81

0,00

227,36

0,00

1.151,15

0,00

0,00

2.168,32

PMU-4. Granja Aloha

763,41

0,00

0,00

0,00

0,00

4.325,99

0,00

5.089,40

PAU-1. L'escorxador

1.737,15

0,00

0,00

0,00

1.149,76

0,00

0,00

2.886,91

PAU-2 Zona Industrial

0,00

487,37

1.360,51

1.457,19

0,00

4.435,66

0,00

7.740,73

PAU-3. La Pallissa

0,00

0,00

113,95

0,00

1.140,20

0,00

0,00

1.254,15

PAU-4. Sant Pere

0,00

0,00

191,00

0,00

491,56

0,00

0,00

682,56

3.782,08

1.662,91

3.904,32

1.457,19

7.760,03

8.761,65

0,00

27.328,18

Espais lliures Equipaments

Conjunt P.M.U. i P.A.U. en
S.U.N.C.
Valors globals

AAUP arquitectes SLP
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Qualificació del règim urbanístic del sòl en polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (S.U.N.C.)
Percentatges
Sistemes (%)

Zones (%)

Sòl total

PMU-1. El Castell

12%

0%

31%

Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)
0%

57%

0%

0%

PMU-2. Cal Reiet

2%

30%

23%

0%

46%

0%

0%

100%

36%

0%

10%

0%

53%

0%

0%

100%

Espais lliures Equipaments

PMU-3. Naus del Sols-carrer

Viari

Habitatge
Activitats
+
econòmiques
Zona
i logístiques
Conservació

(%)

Terciari

100%

PMU-4. Granja Aloha

15%

0%

0%

0%

0%

85%

0%

100%

PAU-1. L'escorxador

60%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

100%

PAU-2 Zona Industrial

0%

6%

18%

19%

0%

57%

0%

100%

PAU-3. La Pallissa

0%

0%

9%

0%

91%

0%

0%

100%

PAU-4. Sant Pere

0%

0%

28%

0%

72%

0%

0%

100%

14%

6%

14%

5%

28%

32%

0%

100%

Conjunt P.M.U. i P.A.U. en
S.U.N.C.
Valors globals

40%

60%

100%

Altres paràmetres urbanístics
Els paràmetres aquí definits, indicatius del model urbanístic genèric proposat al pla
d’ordenació urbanística, estan agrupats seguint el mateix model anterior, a partir de
dos grans grups, els sectors en sòl no urbanitzable delimitat i no delimitat i els polígons
i sectors en sòl urbà no consolidat i consolidat, i detallats per cada una de les
actuacions previstes.
S’han valorat a trets genèrics el repartiment del sostre en dos grans grups, el sostre
per a l’ús principal d’habitatge i el sostre per a usos productius generadors d’activitat
econòmica, així com la seva edificabilitat bruta potencial, els habitatges potencials i la
densitat d’habitatges per hectàrea.
Taula resum de paràmetres urbanístics de l'edificació
Sectors en sòl no urbanitzable ( S.N.U.)
Sostre

Sòl total

Edificabilitat bruta

Habitatges

Densitat

(M2)

(M2)

(M2sostre/M2sòl)

potencials

(Hab/Ha)

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos productius

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos
productius

(Ut)

PEU-1. Parc agrari

0,00

0,00

32.267,35

0,00

0,00

0

0,00

PEU-2. Façana de Ponent

0,00

0,00

16.730,00

0,00

0,00

0

0,00

PEU-3. Circ de Les Feixes

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0

0,00

Conjunt en S.N.U.

0,00

0,00

73.997,35

0,00

0,00

0

0,00
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Taula resum de les qualificacions del règim urbanístic del sòl en sòl urbà no consolidat (S.U.N.C.)
Polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C.)
Sostre

Sòl total

Edificabilitat bruta

Habitatges

Densitat

(M2)

(M2)

(M2sostre/M2sòl)

potencials

(Hab/Ha)

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos productius

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos
productius

(Ut)

PMU-1. El Castell

1.750,00

0,00

3.522,83

0,50

0,00

12

34,06

PMU-2. Cal Reiet

2.950,00

0,00

3.983,28

0,74

0,00

20

50,21

PMU-3. Naus del Sols-carrer

46,12

1.330,00

0,00

2.168,32

0,61

0,00

10

PMU-4. Granja Aloha

0,00

2.951,85

5.089,40

0,00

0,58

1

1,96

PAU-1. L'escorxador

1.260,81

0,00

2.886,91

0,44

0,00

12

41,57

0,00

4.180,00

7.740,73

0,00

0,54

0,00

0,00

500,00

0,00

1.254,15

0,40

0,00

2

15,95

PAU-2 Zona Industrial
PAU-3. La Pallissa
PAU-4. Sant Pere
Conjunt P.M.U I P.A.U.

380,00

0,00

682,56

0,56

0,00

3

43,95

8.170,81

7.131,85

27.328,18

3,24

1,12

60

21,96

Criteris de càlcul de l’aprofitament urbanístic
Per calcular l’aprofitament urbanístic de caràcter públic i privat cal valorar els diferents
valors de repercussió unitaris del sostre potencial. Per establir el valor de repercussió
unitari cal calcular la diferència entre els costos de construcció de les diferents variants
de sostre edificable i de l’estimació de la venta a preus de mercat actuals en el
moment de la redacció d’aquest document.
Respecte a les valoracions del sostre d’habitatge lliure i els altres usos s’han utilitzat
criteris de prudència econòmica sobre els preus de venta i costos de construcció
extrets dels valors de mercat publicats i anunciats en diverses fonts.
En aquest cas s’ha utilitzat el procediment denominat mètode del valor residual
estàtic amb anàlisi segons les inversions amb valors actuals per a la seva senzillesa i
facilitat d’enteniment.
Segons l’Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, determina el procediment a seguir pel
càlcul estàtic:
Pel càlcul del procediment estàtic es determina:
Article 40. Procediment de càlcul «estàtic».
1. Per calcular el valor residual pel procediment estàtic s’han de seguir els passos
següents:
a) S’han d’estimar els costos de construcció, les despeses necessàries a què es refereix
l’article 18.3 i 4 d’aquesta Ordre, les de comercialització i, si s’escau, les financeres
normals per a un promotor de tipus mitjà i per a una promoció de característiques
similars a l’analitzada.
AAUP arquitectes SLP
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b) En el cas d’immobles en rehabilitació i en els terrenys que disposin de projecte d’obra
nova també s’han de tenir en compte els costos de construcció pressupostats en el
projecte corresponent.
c) S’ha d’estimar el valor en venda de l’immoble a promoure per a la hipòtesi d’edifici
acabat en la data de la taxació. Aquest valor és l’obtingut per algun dels mètodes
establerts als articles precedents.
d) S’ha de fixar el marge de benefici del promotor.
e) S’ha d’aplicar la fórmula de càlcul.

2. S’han de justificar raonadament i explícitament les hipòtesis i els paràmetres de
càlcul adoptats.
Article 41. Marge de benefici del promotor.
1. El marge de benefici del promotor, el fixa l’entitat taxadora, a partir de la informació
de què disposi sobre promocions de naturalesa semblant, i atenent el més habitual en
les promocions de característiques i emplaçament similars, així com les despeses
financeres i de comercialització més freqüents.
Article 42. Fórmula de càlcul del valor residual pel procediment estàtic.
El valor residual pel procediment estàtic de l’objecte de valoració es calcula aplicant la
fórmula següent:
F = VM× (1 – b) – Ci
En què:
F = valor del terreny o immoble que s’ha de rehabilitar.
VM = valor de l’immoble en la hipòtesi d’edifici acabat.
b = marge o benefici net del promotor en tant per un.
Ci = cada un dels pagaments necessaris considerats.
Així doncs, amb el mètode de càlcul del valor residual pel procediment estàtic
obtindrem el valor de l’aprofitament urbanístic resultant, i per a l’obtenció del valor
residual del sòl final caldrà restar-hi les cessions del 10% de l’aprofitament urbanístic
per a l’administració actuant en el conjunt de sectors en sòl urbà, així com el conjunt
de les despeses d’urbanització indicades en tots els casos.
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Càlcul de l’aprofitament urbanístic estimat:
Valors de repercussió unitaris pel sostre establert
En aplicació de la fórmula de càlcul del valor residual pel procediment estàtic, d’acord
amb l’Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns
immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, F = VM× (1 – b) –
Ci, s’ha aplicat un descompte corresponent al marge o benefici del promotor, i no s’ha
tingut en compte les despeses financeres vinculades a la venta de les promocions ni
les carregues vinculades amb l’Impost sobre la Renda de Societats.
Segons l’estudi del mercat immobiliari fet el juliol de 2021, el preu de venda per a
habitatges de segona mà oscil·lava entre 750-1.000 €/m2, estiguessin per reformar o
en bon estat. Per tant, els valors de repercussió unitaris s’han situat per sobre d’aquest
valor màxim. Els valors resultants es transcriuen a continuació:
Preus de venda menys el benefici del promotor (M2 construït)

Preu de venda
(€/m2)

Benefici del
promotor (%
del preu de
venda)

Preu de venda
menys el
benefici del
promotor
(€/m2)

ÚS RESIDENCIAL
Habitatge lliure

1.350,00

15,0%

1.147,50

Habitatge lliure + enderroc

1.350,00

15,0%

1.147,50

Habitatge lliure + enderroc en rehabilitació

1.350,00

15,0%

1.147,50

800,00

15,0%

680,00

USOS PRODUCTIUS PER AL FOMENT D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Ús activitats econòmiques i logístiques

Respecte al conjunt de despeses de construcció dels edificis s’ha establert el
procediment de càlcul del valor de reposició brut, definit a l’article 18 de l’Ordre ECO
805/2003 indicada, i que recull el cost de construcció per contracta més:
- Els impostos no recuperables i aranzels necessaris per formalitzar la
declaració d’obra nova de l’immoble.
- Els honoraris tècnics per projectes i direcció de les obres o altres de
necessaris.
- Els costos de llicències i taxes de la construcció.
- L’import de les primes de les assegurances obligatòries de l’edificació i dels
honoraris de la inspecció tècnica per calcular les primes.
- Les despeses d’administració del promotor.
- Les degudes a altres estudis necessaris.
AAUP arquitectes SLP
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Els valors resultants es transcriuen a continuació:
Costos necessaris per a la construcció (M2 construït)
Costos de construcció (P.E.C.) i les despeses necessàries d'honoraris i gestió de l'execució

P.E.M.

(€/m2)

Despeses
necessàries
d'honoraris i
gestió
(% P.E.M. )

Costos
necessaris
(€/m2)

ÚS RESIDENCIAL
Habitatge lliure

850,00

15,0%

977,50

Habitatge lliure + enderroc

890,00

15,0%

1.023,50

Habitatge lliure + enderroc en rehabilitació

890,00

15,0%

1.023,50

500,00

15,0%

575,00

USOS PRODUCTIUS PER AL FOMENT D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Ús activitats econòmiques i logístiques

Amb aquests valors s’obtenen els següents valors de repercussió unitaris:
Valor de repercussió unitari segons el tipus d'aprofitament
Mètode del valor residual pel procediment estàtic (F = VM× (1 – b) – ∑Ci)
€/m2 superfície
construïda
ÚS RESIDENCIAL
Habitatge lliure

170,00

Habitatge lliure + enderroc

124,00

Habitatge lliure + enderroc en rehabilitació

124,00

USOS PRODUCTIUS PER AL FOMENT D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Ús activitats econòmiques i logístiques

AAUP arquitectes SLP
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Aprofitament urbanístic resultant
L’aprofitament urbanístic resultant, valorat en la seva repercussió en euros, dona els
valors de referència que més endavant el sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació acabarà concretant.
A continuació es detalla la valoració estimada d’aquest aprofitament urbanístic segons
els valors unitaris establerts i el sostre potencial que el planejament preveu, tant en sòl
urbà consolidat com no consolidat.
Aprofitament urbanístic en sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U.)
Aprofitament urbanístic en
altres usos

Aprofitament urbanístic en ús habitatge
Habitatge amb Habitatge amb
protecció oficial protecció oficial
en règim
en règim
general
concertat

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Aprofitament
urbanístic
estimat

Terciari

PMU-1. El Castell

-

€

-

€

297.500,00 €

-

€

-

€

297.500,00 €

PMU-2. Cal Reiet

-

€

-

€

501.500,00 €

-

€

-

€

501.500,00 €

-

€

-

€

164.920,00 €

309.944,25 €

-

€

309.944,25 €

€

-

€

156.340,44 €

438.900,00 €

PMU-3. Naus del Sols-carrer

164.920,00 €

PMU-4. Granja Aloha

-

€

PAU-1. L'escorxador

-

€

-

€

156.340,44 €

PAU-2 Zona Industrial

-

€

-

€

-

€

438.900,00 €

PAU-3. La Pallissa

-

€

-

€

62.000,00 €

-

€

-

€

62.000,00 €

PAU-4. Sant Pere

-

€

-

€

47.120,00 €

-

€

-

€

47.120,00 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

-

€

-

€

1.229.380,44 €

748.844,25 €

-

€

1.978.224,69 €

-

€

-

S’estableixen doncs els següents mòduls unitaris de l’aprofitament urbanístic assignat:
Aprofitament urbanístic estimat en polígons i sectors en sòl urbà no
consolidat (P.M.U. I P.A.U.)
Valor TOTAL i UNITARI

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR TOTAL

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR UNITARI

PMU-1. El Castell

297.500,00 €

84,45 €

PMU-2. Cal Reiet

501.500,00 €

125,90 €

PMU-3. Naus del Sols-carrer

164.920,00 €

76,06 €

PMU-4. Granja Aloha

309.944,25 €

60,90 €

PAU-1. L'escorxador

156.340,44 €

54,15 €

PAU-2 Zona Industrial

438.900,00 €

56,70 €

PAU-3. La Pallissa

62.000,00 €

49,44 €

PAU-4. Sant Pere

47.120,00 €

69,03 €

1.978.224,69 €

72,39 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

AAUP arquitectes SLP
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Valoració del 10% de l’aprofitament urbanístic per determinar la cessió de sòl
necessari per cedir a l’administració actuant
L’aprofitament urbanístic resultant, valorat en la seva repercussió en euros, dona els
valors de referència que més endavant el sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació acabarà concretant, i permet estimar la valoració del sòl necessari per a
edificar el sostre corresponent al 10% d’aprofitament urbanístic a cedir a
l’administració actuant, d’acord amb les limitacions del dret d’aprofitament urbanístic
dels propietaris o propietàries establert a l’article 40 del DL 1/2010, el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
L’estimació de la valoració l’aprofitament urbanístic per determinar la cessió de sòl
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon o sector, d’acord amb els criteris anteriorment establerts, no tenen en compte
els costos d’urbanització indicats, ja que aquests recauen íntegrament a la iniciativa
privada.
Estimació de l'aprofitament urbanístic a cedir a l'administració
actuant
Polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U.I P.A.U.)

Aprofitament
urbanístic
estimat.
TOTAL

10 % de
l'aprofitament
urbanístic
estimat.

PMU-1. El Castell

297.500,00 €

29.750,00 €

PMU-2. Cal Reiet

501.500,00 €

50.150,00 €

PMU-3. Naus del Solscarrer
PMU-4. Granja Aloha

164.920,00 €

16.492,00 €

309.944,25 €

30.994,43 €

PAU-1. L'escorxador

156.340,44 €

15.634,04 €

PAU-2 Zona Industrial

438.900,00 €

43.890,00 €

PAU-3. La Pallissa

62.000,00 €

6.200,00 €

PAU-4. Sant Pere

47.120,00 €

4.712,00 €

1.978.224,69 €

197.822,47 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

L’aprofitament urbanístic a cedir a l’administració actuant es valora doncs en
aproximadament 198.000 € en el conjunt del potencial de desenvolupament del
POUM.

AAUP arquitectes SLP
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Valoració del l’aprofitament urbanístic resultant per la iniciativa privada. Càlcul
del valor residual del sòl
Per a la valoració de l’aprofitament urbanístic resultant per la iniciativa privada es
defineix el valor unitari residual del sòl aportat, que és el resultant de la resta de
l’aprofitament urbanístic menys el conjunt de les despeses necessàries per a la
transformació urbanística del conjunt dels terrenys amb aprofitament urbanístic
assignat.
L’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, descriu:
L'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats.

La globalitat de les càrregues de la urbanització, tant de les pròpies obres com de les
despeses de gestió que l’acompanyen, com el cost dels projectes d’urbanització, les
despeses derivades dels instruments de gestió urbanística, i del conjunt
d’indemnitzacions procedents de l’ús i dels drets existents sobre la totalitat del sòl i les
construccions afectades, segons es recull a l’article 120 del Text refós de la llei
d’urbanisme (TRLU), aniran a càrrec de les persones propietàries del sòl.
Per tant, l’anàlisi de la valoració de les actuacions previstes en polígons i sectors per la
iniciativa privada és de caràcter orientatiu i es centra, en la part de l’actuació que
correspon al sòl amb aprofitament no subjecte a cessió utilitzant amb criteris de
prudència econòmica, preus i costos de mercat, i incloent els possibles costos
financers, de gestió i promoció de tota l’operació.

Càlcul de les despeses d'urbanització
Pel càlcul de les despeses d’urbanització s’han definit tres grans grups:
-

Les despeses de l’obra d’urbanització.

Per valorar les despeses de les obres d’urbanització s’ha tingut en compte els
paràmetres anteriorment quantificats també per al conjunt de les actuacions del POUM
en sòl urbanitzable delimitat i no delimitat i per altra part els sectors i polígons en sòl
urbà no consolidat, a partir de diferents mòduls orientatius relatius a les despeses
d’urbanització sobre el sistema d’espais lliures i el sistema viari, considerant els
diferents elements diferenciadors de cada actuació.
En aquest sentit en els espais lliures s’ha considerat les diferents orientacions que
presenten, ja sigui com a plaça urbana, parc urbà, o bé verd de protecció, amb costos
mitjos relatius de variables entre 30 i 90 €/m2.

AAUP arquitectes SLP
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En la valoració de les despeses en el sistema viari s’ha considerat la seva orientació
residencial o terciària, la densitat d’habitatges que acull al sector, la seva vocació
peatonal o per vehicle a motor i, en sòl urbà no consolidat, l’abast de les obres a
realitzar. En el cal del PMU Cal Reiet, s’ha considerat un cost més econòmic per la
zona d’aparcament, en 35€.
-

Càlcul de les despeses de gestió.

Pel càlcul de les despeses de gestió s’han considerat els valors de mercat dels
diferents honoraris i despeses que suposen els instruments urbanístics de
desenvolupament dels sectors i polígons valorats. Aquests es centren en els honoraris
tècnics de planejament, els honoraris tècnics de projectes d'urbanització, els honoraris
tècnics de la reparcel·lació i altres despeses tècniques i de gestió (gestió, topografia,
geotècnic, etc.). S’ha estimat pel conjunt d’actuacions un valor del 5% sobre cost
global de les obres d’urbanització més un preu m2 de sostre (entre 1,5€ i 3€)
indicatives de l’abast de l’actuació.

Les despeses de les obres d’urbanització, valorades pel conjunt d’actuacions i d’acord
amb els mòduls indicats donen els següents valors:
Estimació del cost de les obres d'urbanització en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U.)
Valors absoluts
Sistemes
Espais lliures
(M2)

Paràmetres reguladors
Mòdul Sistema
d'espais lliures
(€/M2)

Viari
(M2)

60,00

Obres
d'urbanització (€)

PMU-1. El Castell

406,26

PMU-2. Cal Reiet

1.260,99

909,36

789,81

227,36

PMU-4. Granja Aloha

763,41

0,00

60,00

80,00

45.804,60

PAU-1. L'escorxador

1.737,15

0,00

60,00

150,00

104.229,00

PAU-2 Zona Industrial

0,00

1.360,51

60,00

80,00

108.840,80

PAU-3. La Pallissa

0,00

113,95

60,00

150,00

17.092,50

PAU-4. Sant Pere

0,00

191,00

60,00

150,00

28.650,00

PMU-3. Naus del Sols-carrer

1.102,14

Mòdul Sistema
viari
(€/M2)

Cost

150,00

189.696,60

60,00

150,00

212.063,40

60,00

150,00

81.492,60

Com s’indica anteriorment, el total de les despeses d’urbanització inclou, a més de les
despeses pròpies de les obres d’urbanització, les despeses pròpies de la gestió dels
instruments urbanístics de desenvolupament dels polígons i sectors. Les dades
resultants es mostren a continuació.
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Estimació de les despeses d'urbanització en sòl urbà no consolidat (P.M.U.)
Valors absoluts
Cost

Cost

Cost

Cost TOTAL

Obres
d'urbanització (€)

5% tècnics
urbanització

tècnics
reparcel.lació
€/m2 sostre

Despeses
d'urbanització

PMU-1. El Castell

189.696,60 €

9.484,83

5.250,00

204.431,43

PMU-2. Cal Reiet

212.063,40 €

10.603,17

8.850,00

231.516,57

PMU-3. Naus del Sols-carrer

81.492,60 €

4.074,63

3.990,00

89.557,23

PMU-4. Granja Aloha

45.804,60 €

2.290,23

4.427,78

52.522,61

PAU-1. L'escorxador

104.229,00 €

5.211,45

1.891,22

111.331,67

PAU-2 Zona Industrial

108.840,80 €

5.442,04

6.270,00

120.552,84

PAU-3. La Pallissa

17.092,50 €

854,63

1.500,00

19.447,13

PAU-4. Sant Pere

28.650,00 €

1.432,50

1.140,00

31.222,50

787.869,50 €

39.393,48

33.318,99

860.581,97

Conjunt P.M.U.

Per tant, les despeses estimades per la urbanització dels polígons i sectors a
desenvolupar segons el potencial que preveu el planejament, en el seu conjunt,
suposen uns 860.500 € (788.000 € + 72.500 €)

Càlcul del valor residual del sòl aportat
El valor residual del sòl als sectors en sòl urbà no consolidat es detalla a continuació:
Valor residual del sòl en polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U.)
90% de
Despeses
Valor residual
l'aprofitament
d'urbanització del sòl aportat
urbanístic
(€)
(€)
(€)

Valor unitari
residual del
sòl aportat
(€/M2)

PMU-1. El Castell

267.750,00

204.431,43

63.318,57

17,97

PMU-2. Cal Reiet

451.350,00

231.516,57

219.833,43

55,19

PMU-3. Naus del Sols-carrer

148.428,00

89.557,23

58.870,77

27,15

PMU-4. Granja Aloha

278.949,83

52.522,61

226.427,22

44,49

PAU-1. L'escorxador

140.706,40

111.331,67

29.374,73

10,18

PAU-2 Zona Industrial

395.010,00

120.552,84

274.457,16

35,46

55.800,00
42.408,00

19.447,13
31.222,50

36.352,88
11.185,50

28,99
16,39

PAU-3. La Pallissa
PAU-4. Sant Pere
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Valoració de les actuacions a l’administració

Valoració de les actuacions directes de l’administració definides a l’agenda
d’actuació
Convé indicar, d’acord amb les consideracions establertes a l’agenda d’actuació, que
les actuacions vinculades al desenvolupament de les actuacions promogudes pel
present pla en sòl urbà dependran de la iniciativa privada per al seu desenvolupament,
i aquesta del context en que la demanda d’aquest potencial en determini el sentit de
l’inici de la seva tramitació.
Les valoracions de les actuacions directes de l’administració derivades del
desenvolupament urbanístic indicat dependran doncs de l’oportunitat i prioritat que la
política d’actuacions municipals determini més oportuna en cada moment, i dependrà
de factors difícils de preveure com ho són l’ordre de les actuacions i la disponibilitat de
recursos econòmics, tant de la pròpia hisenda municipal com de la resta
d’administracions públiques.

I.3.3

Viabilitat econòmica dels polígons i sectors de desenvolupament i
edificació

La rendibilitat d’un sector ve donada pel valor de les parcel·les resultants totalment
urbanitzades, de la totalitat de les despeses que els propietaris o propietàries han de
costejar per la seva urbanització segons determina el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com del conjunt de les despeses de la
gestió i construcció del sostre edificable. Per que sigui positiva cal que el valor de
mercat de venta de les construccions pugui assumir els costos d’urbanització, de la
gestió i construcció del procés edificatori, i del valor del sòl de les parcel·les
urbanitzades, que haurà de ser atractiu pels propietaris i pels promotors, aportant un
benefici prou significatiu per ambdós que faci viable el desenvolupament del sector.
La iniciativa del desenvolupament dels sectors en sòl urbà no consolidat, mitjançant
plans de millora urbana, tenint en compte el model d’actuació preferent, per
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica o de cooperació, depèn en gran
mesura de l’expectativa que l’oferta generada suposi per la demanda existent, així com
del desenvolupament de l’activitat productiva del territori, i per l’atractiu que aquesta
suposi per la iniciativa privada, atenent a la no intervenció de l’administració ni en la
iniciativa ni en les despeses d’urbanització. Els factors que configuren la demanda
potencial de construcció de sostre residencial i no residencial que en els propers anys
pot recaure sobre l’àmbit territorial del pla, així com l’oferta que l’aprofitament
urbanístic dels sectors a desenvolupar és capaç de generar, depenen de paràmetres
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aquí valorats de forma orientativa però que el transcurs del temps i els canvis que
l’acompanyen els poden alterar.
Respecte als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà els factors que determinaran
la seva viabilitat responen també al mateix context exposat anteriorment,.
Segons es desprèn de les valoracions utilitzades per l’estudi de la viabilitat econòmica
del desenvolupament dels polígons i sectors, l’atractiu de la promoció d’iniciativa
privada per promoure’n la seva execució és viable econòmicament, i el seu
desenvolupament només dependrà de la incidència que la demanda sigui capaç de
generar. Per tant, a partir de la previsió d’una demanda, mantenint una previsió de
contenció dels preus de venda, dels costos de la gestió i execució de les
urbanitzacions i de la construcció de les edificacions demandades, es preveu un
rendiment viable tant per als propietaris o propietàries del sòl aportat com de la
iniciativa privada que en promogui la seva gestió i execució.
Adjuntem un resum per a cada una de les propostes:
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PMU-1. El Castell
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

1.508,40 m²

42,82 %

Xarxa viària

XV

1.102,14 m²

31,29 %

Espais lliures

VP

406,26 m²

11,53 %

2.014,43 m²

57,18 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Volumetria específica. Edificació

3a

720,00 m²

20,44 %

Volumetria específica. Jardí no edificable

3b

1.294,43 m²

36,74 %

3.522,83 m²

100,00 %

1.750,00 m²

100,00 %

1.750,00 m²

100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

3

0,50 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

12 habitatges

Densitat màxima

34 habitatges/Ha

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
Urbanització espais lliures
despeses de gestió
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació + PMU (€/m2 sostre)
Total despeses de transformació urbanística

superficie (m2)

1.102,14
406,26
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

9.484,83 €
5.250,00 €
204.431,43 €

1.750,00

Aprofitament urbanistic
Despeses de Construcció
Cost de Construcció
Llicències, Honoraris tècnics, financiació, gestió
Total depeses de construcció

29.750,00 €

1.750,00

850,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos
Venda habitatges
VALOR RESIDUAL DEL SOL (calcul valor estàtic)
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
165.321,00 €
24.375,60 €

1.487.500,00 €
223.125,00 €
1.710.625,00 €
1.944.806,43 €

12

1.750,00

1.350,00 €

2.362.500,00 €

F = VM x (1-b ) – Cc

63.318,57 €
17,97 €
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PMU-2. Cal Reiet
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

2.170,35 m²

54,49 %

Xarxa viària
Xarxa viària. Aparcament

XV
XVa

909,36 m²
1.175,54 m²

22,83 %
29,51 %

Espais lliures

VP

85,45 m²

2,15 %

Sòl màxim d'aprofitament privat

1.812,93 m²

45,51 %

Casc antic. Edificació

2a

1.185,63 m²

29,77 %

Casc antic. Jardí no edificable

2b

627,30 m²

15,75 %

3.983,28 m²

100,00 %

2.950,00 m²

100,00 %

2.950,00 m²

100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

2

0,74 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

20 habitatges

Densitat màxima

50 habitatges/Ha

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística:
Urbanització xarxa viària
Urbanització aparcament
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació+PMU (€/m2 sostre)

superficie (m2)
909,36
1.175,54
85,45
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €
60,00 €

10.603,17 €
8.850,00 €

2.950,00

Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanístic
Despeses de construcció
Cost de construcció
Enderrocs
Llicències, honoraris, financiació, gestió,...
Total despeses de construcció

231.516,57 €
10%

50.150,00 €
2.950,00
0,00

850,00 €
40,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos:
Venda habitatges
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
136.404,00 €
70.532,40 €
5.127,00 €

2.507.500,00 €
- €
376.125,00 €
2.883.625,00 €
3.165.291,57 €

20

2.950,00

1.350,00 €

3.982.500,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
219.833,43 €
55,19 €
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PMU-3. Naus del Sols-carrer
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

1.017,17 m²

46,91 %

Xarxa Viaria

XV

227,36 m²

10,49 %

Espais Lliures

VP

789,81 m²

36,42 %

2a

1.151,15 m²
644,75 m²

53,09 %
29,74 %

2b

506,40 m²

23,35 %

2.168,32 m²

100,00 %

1.330,00 m²

100,00 %

1.330,00 m²

100,00 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Casc antic. Edificació
Casc antic. Jardí no edificable
Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

2

0,61 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

10 habitatges

Densitat màxima

46 habitatges/Ha

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística:
Urbanització xarxa viària
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació+PMU (€/m2 sostre)

superficie (m2)
227,36
789,81
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

4.074,63 €
3.990,00 €

1.330,00

Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de construcció
Cost de construcció
Enderrocs
Llicències, honoraris, financiació, gestió,…
Total despeses de construcció

89.557,23 €
10%

16.492,00 €
1.330,00
763,87

850,00 €
40,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos
Venda habitatges
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
34.104,00 €
47.388,60 €

1.130.500,00 €
30.554,80 €
174.158,22 €
1.335.213,02 €
1.441.262,25 €

10

1.330,00

1.350,00 €

1.795.500,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
58.870,77 €
27,15 €
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PMU-4. Granja Aloha
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic
Equipament i/o Espais lliures

EQ / VP

Sòl màxim d'aprofitament privat
Zona d'activitat econòmica

4

Superfície total del polígon
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre edificable màxim

4

763,41 m²
763,41 m²

15,00 %
15,00 %

4.325,99 m²
4.325,99 m²

85,00 %
85,00 %

5.089,40 m²

100,00 %

2.951,85 m²
2.951,85 m²

100,00 %
100,00 %

0,58 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització xarxa viària
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació
Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de construcció
Edificacions
Enderrocs
Honoraris tècnics
Total despeses de construcció

superficie (m2)
763,41

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

5%
1,50 €

2.290,23 €
4.427,78 €
52.522,61 €

10%

30.994,43 €
2.951,85
1.750,00

500,00 €
40,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
- €
45.804,60 €

1.475.925,00 €
70.000,00 €
231.888,75 €
1.777.813,75 €
1.830.336,36 €

2.951,85

800,00 €

2.361.480,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
288.416,07 €
56,67 €
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PAU-1. L'escorxador
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic
Espais lliures

1.737,15 m²
1.737,15 m²

VP

Sòl màxim d'aprofitament privat

60,17 %
60,17 %

1.149,76 m²

39,83 %

Casc antic de conservació. Edificació

1a

420,27 m²

14,56 %

Casc antic de conservació. Jardí no edificable

1b

729,49 m²

25,27 %

2.886,91 m²

100,00 %

Superfície total del polígon
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

1

1.260,81 m²

100,00 %

1.260,81 m²

100,00 %

0,44 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

12 habitatges

Densitat màxima

42 habitatges/Ha

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització xarxa viària
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació
Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de Construcció
Rehabilitació edifici escorxador
Enderroc volums adosssats
Llicències, Honoraris tècnics, financiació, gestió
Total despeses de construcció

superficie (m2)
0,00
1.737,15

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

5%
1,50 €
10%

15.634,04 €
1.260,81
514,21

850,00 €
40,00 €

15%

1.071.688,50 €
20.568,40 €
163.838,54 €
1.256.095,44 €
1.383.061,14 €

12

VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic) F = VM x (1-b) – Cc
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

- €
104.229,00 €
5.211,45 €
1.891,22 €
111.331,67 €

TOTAL Despeses
Ingressos:
Venda habitatges

total €

1.260,81

1.350,00 €

1.702.093,50 €

29.374,73 €
10,18 €
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PAU-2. Zona industrial
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

3.305,07 m²

42,70 %

1.360,51 m²

17,58 %

Xarxa viària

XV

Equipament

EQ

487,37 m²

6,30 %

Serveis tècnics i mediambientals

TA

1.457,19 m²

18,82 %

4.435,66 m²

57,30 %

4.435,66 m²

57,30 %

7.740,73 m²

100,00 %

4.180,00 m²

100,00 %

4.180,00 m²

100,00 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Zona d'activitat econòmica

4

Superfície total del polígon
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre edificable màxim

4

0,54 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística:
Urbanització xarxa viària
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació
Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de construcció:
Edificacions
Honoraris tècnics
Total despeses de construcció

superficie (m2)
1.360,51

preu €/m2
80,00 €

5%
1,50 €

5.442,04 €
6.270,00 €
120.552,84 €

10%

43.890,00 €
4.180,00

500,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
108.840,80 €

2.090.000,00 €
313.500,00 €
2.403.500,00 €
2.524.052,84 €

4.180,00

800,00 €

3.344.000,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
362.237,16 €
46,80 €
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PAU-3. La Pallissa
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic
Xarxa viària

XV

113,95 m²
113,95 m²

9,09 %
9,09 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Volumetria específica. Edificació
Volumetria específica. Jardí no edificable

3a
3b

1.140,20 m²
261,60 m²
878,60 m²

90,91 %
20,86 %
70,06 %

1.254,15 m²

100,00 %

500,00 m²
500,00 m²

100,00 %
100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

3

0,40 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

2 habitatges

Densitat màxima

16 habitatges/Ha

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística:
Urbanització xarxa viària
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació
Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de construcció:
Cost de construcció
Enderrocs
Llicències, honoraris, financiació, gestió,…
Total depeses de construcció

superficie (m2)
113,95
0,00
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

854,63 €
1.500,00 €
19.447,13 €

500,00

10%

6.200,00 €
500,00
350,00

850,00 €
40,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos
Venda habitatges
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
17.092,50 €
- €

425.000,00 €
14.000,00 €
65.850,00 €
504.850,00 €
530.497,13 €

2

500,00

1.350,00 €

675.000,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
36.352,88 €
28,99 €
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PAU-4. Sant Pere
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic
Xarxa viària

XV

191,00 m²
191,00 m²

27,98 %
27,98 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Volumetria específica. Edificació
Volumetria específica. Jardí no edificable

3a
3b

491,56 m²
188,08 m²
303,48 m²

72,02 %
27,56 %
44,46 %

682,56 m²

100,00 %

380,00 m²
380,00 m²

100,00 %
100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

3

0,56 m²st/m²sl

Edificabilitat bruta màxima
Nombre màxim d'habitatges

3 habitatges

Densitat màxima

44 habitatges/Ha

PARÀMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística:
Urbanització xarxa viària
Urbanització espais lliures
Despeses de gestió:
Tècnics urbanització
Tècnics reparcel·lació
Total despeses de transformació urbanística
Aprofitament urbanistic
Despeses de construcció:
Cost de construcció
Enderrocs
Llicències, Honoraris tècnics, financiació, gestió
Total depeses de construcció

superficie (m2)
191,00
0,00
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

1.432,50 €
1.140,00 €
31.222,50 €

380,00

10%

4.712,00 €
380,00
70,00

850,00 €
40,00 €

15%

TOTAL Despeses
Ingressos:
Venda habitatges
VALOR RESIDUAL DEL SÒL (càlcul valor estàtic)
Total (considerant un marge pel promotor del 15%)
VRS €/m2 sol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
28.650,00 €
- €

323.000,00 €
2.800,00 €
48.450,00 €
371.450,00 €
407.384,50 €

3

380,00

1.350,00 €

513.000,00 €

F = VM x (1-b) – Cc
11.185,50 €
16,39 €
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AAUP arquitectes SLP
101.325,53

60

TOTAL POUM COPONS

27.328,18
32.267,35
16.730,00
25.000,00
73.997,35

60

Total sòl urbà
PEU-1. Parc agrari
PEU-2. Façana de ponent
PEU-3. Circ de Les Feixes

0,00

27.328,18

3.522,83
3.983,28
2.168,32
5.089,40
2.886,91
7.740,73
1.254,15
682,56

8.170,81

0,00

8.170,81

500,00
380,00

1.260,81

1.750,00
2.950,00
1.330,00

Superficie
Sostre total
Total del
potencial
Sector/Poli
habitatges
gon

Total sòl no urbanitzable

0

60

Total sòl urbà no consolidat

Total sòl urbà consolidat

12
20
10
1
12
0
2
3

Nombre
habitatges
potencials
totals

PMU-1. El Castell
PMU-2. Cal Reiet
PMU-3. Naus del Sols-carrer
PMU-4. Granja Aloha
PAU-1. L'escorxador
PAU-2. Zona industrial
PAU-3. La Pallissa
PAU-4. Sant Pere

SECTORS i POLIGONS EN
SÒL URBÀ

POTENCIAL DELS NOUS SECTORS I POLÍGONS

7.131,85

0,00

7.131,85

4.180,00

2.951,85

Sostre
potencial act.
econòmiques

15.302,66

0,00

15.302,66

1.750,00
2.950,00
1.330,00
2.951,85
1.260,81
4.180,00
500,00
380,00

SOSTRE
TOTAL

860.581,97 €

0,00 €

860.581,97 €

204.431,43 €
231.516,57 €
89.557,23 €
52.522,61 €
111.331,67 €
120.552,84 €
19.447,13 €
31.222,50 €

Despeses
urbanització

197.822,47 €

0,00 €

197.822,47 €

29.750,00 €
50.150,00 €
16.492,00 €
30.994,43 €
15.634,04 €
43.890,00 €
6.200,00 €
4.712,00 €

1.069.589,11 €

0,00 €

1.069.589,11 €

63.318,57 €
219.833,43 €
58.870,77 €
288.416,07 €
29.374,73 €
362.237,16 €
36.352,88 €
11.185,50 €

259,33 €

0,00 €

259,33 €

17,97 €
55,19 €
27,15 €
56,67 €
10,18 €
46,80 €
28,99 €
16,39 €

1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
800,00 €
1.350,00 €
800,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €

250,00
126,67

105,07

145,83
147,50
133,00

337.500 €
171.000 €

141.841 €

196.875 €
199.125 €
179.550 €

Valor
Superfíci
Aprofitament
Valor residual unitari sòl Preu venda e mitja Preu venda
urbanistic
del sòl aportat aportat
m2
vivenda
vivenda
(10%)
€/m2
m2
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Informe de sostenibilitat econòmica
Anàlisi dels recursos financers

L’anàlisi dels recursos financers s’ha pres a partir de la documentació referida als
pressupostos municipals proporcionada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del
sector públic català, i del sistema d’informació i d’administració local Municat,
gestionada per la Direcció General d'Administració Local (DGAL) del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
Aquests documents han de servir com a complement de referència orientada
bàsicament a fer una primera aproximació de la capacitat econòmica i financera dels
pressupostos municipals.
El pressupost recent
L’abast del l’anàlisi dels pressupostos recents es centra en les dades obtingudes de la
liquidació dels pressupostos tancats entre els anys 2012 i 2016.
Liquidació pressupostària del municipi en el període 2012-2016
L’evolució de les liquidacions pressupostàries, entre aquests exercicis és la següent:
Ajuntament:
COPONS
Liquidació pressupostària
Valors en euros
Ingressos

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig
2012-2016

1. Impostos directes

175.896,78

159.967,63

162.967,46

205.361,69

172.798,03

175.398,32

2. Impostos indirectes

-33.011,31

2.601,02

8.758,19

6.328,45

3.632,02

-2.338,33

-0,36%

3. Taxes i altres ingressos

88.949,77

63.825,77

63.638,96

64.610,24

69.070,41

70.019,03

10,82%

4. Transferències corrents

160.360,26

220.193,53

211.483,29

210.277,57

173.091,48

195.081,23

30,16%

5. Ingressos patrimonials

14.906,87

14.032,27

11.990,88

8.621,77

9.959,03

11.902,16

1,84%

407.102,37

460.620,22

458.838,78

495.199,72

428.550,97

450.062,41

69,57%

7. Transferències de capital

11.393,55

164.530,68

250.764,89

138.847,04

169.567,53

147.020,74

b) Altres operacions no financeres

11.393,55

164.530,68

250.764,89

138.847,04

169.567,53

147.020,74

Total Operacions no financeres

418.495,92

625.150,90

709.603,67

634.046,76

598.118,50

597.083,15

a) Operacions Corrents
6. Alienació inversions reals

0,00

8. Variacions actius financers

22,73%

92,30%

0,00

9. Variacions passius financers

249.074,14

TOTAL INGRESSOS

667.570,06

AAUP arquitectes SLP

27,11%

49.814,83
625.150,90

709.603,67

634.046,76

598.118,50

7,70%

646.897,98
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Ajuntament:
COPONS
Liquidació pressupostària
Valors en euros
Despeses

2012

2013

2014

2015

Prom ig
2012-2016

2016

1. Despeses de personal

148.141,49

144.803,71

176.756,46

183.215,40

185.516,35

167.686,68

26,26%

2. Compres de béns i serveis

308.662,15

194.053,17

204.051,41

206.533,40

233.250,57

229.310,14

35,91%

9.879,16

12.753,71

10.023,16

880,18

2.290,19

7.165,28

1,12%

19.697,19

16.536,98

6.301,60

2.869,84

6.858,61

10.452,84

1,64%

0,00

0,00

a) Operacions Corrents

486.379,99

368.147,57

397.132,63

393.498,82

427.915,72

414.614,95

64,92%

6. Inversions reals

155.178,54

63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

149.413,00

23,40%

3. Interessos
4. Transferències corrents
5,Fons d'emerg i altres impr

7. Transferències de capital

0,00

2.712,79

0,42%

b) Altres operacions no financeres

168.742,47

13.563,93
63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

152.125,78

23,82%

Total Operacions no financeres

655.122,46

432.045,06

463.352,04

622.684,17

660.499,91

566.740,73

88,74%

20,00

7,44

8. Variacions actius financers
9. Variacions passius financers
TOTAL DESPESES

5,49

54.050,89

117.820,72

48.958,25

37.195,44

101.509,12

71.906,88

709.173,35

549.885,78

512.317,73

659.879,61

762.009,03

638.653,10

11,26%

Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya i Municat (Sistema d’informació d’administració local)
Taules: elaboració pròpia

Evolució dels pressupostos municipals. Període 2012-2016
L’evolució dels pressupostos municipals en el conjunt d’ingressos i despeses permet
avaluar l’evolució de les seves tendències. Les dades obtingudes mostren una
tendència global creixent, tant els ingressos com les despeses corrents han
evolucionat a l’alça; Els ingressos corrents, en promig suposen un 69.57% del
pressupost, i les despeses corrents un 64.92%, el que permet assegurar que
l’execució del pressupost és en general viable.
Els ingressos tenen un creixement anual estable, tot i produir-se un increment
considerable a l’any 2015 en els impostos directes degut a que es produeix la revisió
cadastral que fa aflorar un bon nombre de immobles que no tributaven (bàsicament
coberts i magatzems) i que a partir d’aquesta data passen a tributar per IBI.
Les despeses també evolucionen amb aquest creixement estable, tot i que a l’any
2012 s’observa un import molt elevat a Compres de Bens i Serveis; aquest és degut
bàsicament a dos factors:


Hi ha un import elevat de factures pendents de pagar, que a través d’un préstec
de l’Estat concedit desprès de l’aprovació del Real Decreto Ley 4/2012 por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales” s’aconsegueix posar al dia el pagament a proveïdors.
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Respecte la despesa corresponent a servei de recollida de residus, aquest any
2012 es varen aprovar les liquidacions del Consell Comarcal de l’Anoia pel
període 2002-2011. Es va fer un pla de pagament que a dia d’avui ja està
liquidat.

Per altra banda, les inversions realitzades (de promig un 23,40% del pressupost)
queden cobertes majoritàriament per les transferències de capital rebudes (22,73%).
Per la valoració relativa i equitativa s’ha optat per indicar la repercussió dels
pressupostos municipals sobre el conjunt de la població censada, obtenint així dades
que permetin valorar adequadament i comparativament les seves diferències.

Estructura d’ingressos i despeses dels pressupostos. Període 2012-2016
El conjunt d’ingressos i despeses de les liquidacions pressupostàries municipals
s’estructuren en els següents capítols:
INGRESSOS
1. Impostos directes
- Impost de béns immobles
- Impost de vehicles de tracció mecànica
- Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Impost d'activitats econòmiques
- Impostos directes extingits
2. Impostos indirectes
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- Altres impostos indirectes
- Impostos indirectes extingits
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variacions d’actius financers
9. Variacions de passius financers

DESPESES
1. Remuneració del personal
2. Compres de béns i serveis
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3. Interessos
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variacions d’actius financers
9. Variacions de passius financers

Les transferències corrents i les transferències de capital, tant dels ingressos com de
les despeses, procedeixen i es destinen principalment a:
-

L’Estat espanyol

-

Generalitat de Catalunya

-

Consells comarcals

-

Diputacions

-

Altres ajuntaments

-

Mancomunitats

-

Organismes autònoms dels ajuntaments

-

Societats mercantils dels ajuntaments

-

Empreses privades

-

Famílies i institucions sense ànim de lucre

-

Altres

Una vegada consolidats els nous creixements de ciutat, afloraran nous escenaris
d’ingrés i despesa per a la Hisenda Municipal de Copons; amb la finalitat d’acabar
estimant el balanç econòmic dels nous sectors i polígons de creixement, realitzem una
pintura de l’evolució de la Hisenda Municipal de Copons en l’últim quinquenni
disponible:

L’ingrés corrent municipal
Durant aquests últims cinc anys, l’ingrés corrent municipal s’ha mantingut estable al
voltant dels 450.000€, el que suposa en promig un 69.57% del total del pressupost.
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COPONS
Ingrés corrent per habitant
Ingressos Corrents
Habitants Copons
Ingres corrent/habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig

407.102,37 €

460.620,22 €

458.838,78 €

495.199,72 €

428.550,97 €

450.062,41 €

324
1.256,49 €

325
1.417,29 €

323
1.420,55 €

307
1.613,03 €

300
1.428,50 €

313
1.427,17 €

Composició Ingrés corrent per habitant
Impostos directes per habitant
Impostos indirectes per habitant
Taxes i altres ingressos per habitant
Transferencies corrents per habitant
Ingressos patrimonials per habitant
Ingres corrent/habitant

-

Prom ig

2012

2013

2014

2015

2016

542,89 €

492,21 €

504,54 €

668,93 €

575,99 €

101,89 €

8,00 €

27,12 €

20,61 €

274,54 €

196,39 €

197,02 €

210,46 €

230,23 €

221,73 €

494,94 €

677,52 €

654,75 €

684,94 €

576,97 €

617,82 €

46,01 €

43,18 €

37,12 €

28,08 €

33,20 €

37,52 €

1.256,49 €

1.417,29 €

1.420,55 €

1.613,03 €

1.428,50 €

1.427,17 €

12,11 € -

556,91 €
6,81 €

Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, es dona una situació molt similar en tot
el quinquenni, predominant clarament els impostos directes i les transferències
corrents com a base del finançament del municipi. (entre tots dos representen de
promig més d’un 82% dels ingressos corrents).
Aquest comportament d’aquests dos capítols indica, en principi, una capacitat alta per
generar ingressos propis ordinaris municipals, molt per sobre de la resta de capítols
menys recurrents i amb origen en fonts de caire més exògens.

La despesa corrent municipal
La despesa corrent derivada del desenvolupament urbanístic del POUM es
concentrarà en aquella despesa associada al manteniment dels diferents sistemes que
proposa el Pla (vials, espais lliures,...) així com la despesa associada als nous serveis i
dotacions urbanes a que l’ajuntament hagi de fer front derivat de la demanda generada
pels nous residents al municipi que possibiliti el Pla.
Al llarg del període 2012-2016, la despesa corrent té un creixement estable (a
excepció de les compres de bens i serveis de l’any 2012, comentada anteriorment)
que suposa de promig uns 414.000€, és a dir, un 64,92% del total de la despesa
municipal
Un dels principals objectius del POUM de Copons és garantir que les seves propostes
així com la nova ciutat construïda que proposi no desestabilitzi el superàvit corrent que
ha mantingut durant aquests anys, ans al contrari, ha de contribuir a incrementar i
consolidar el superàvit corrent assolit durant aquest període.
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Pel que fa a la composició de la despesa corrent al llarg del període aquesta s’ha
mantingut amb un creixement estable, basant-se fonamentalment en els capítols Bens
corrents i serveis, i Personal (entre tots dos capítols representen el 95,8% del total de
la despesa corrent).

L’ingrés de capital municipal
El POUM de Copons aflorarà en un futur possibles ingressos de capital municipals
derivats fonamentalment, de l’alineació de sòls amb aprofitament que l’ajuntament rebi
en concepte d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, i en menor grau,
dels ingressos derivats de les transferències de capital (ingressos que mantenen una
correlació alta amb el volum de residents al municipi). Tot i així, abans d’especificar
l’impacte potencial generat pel Pla, fem una breu aproximació dels antecedents
d’aquests ingressos en el període 2012-2016.
Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital mostra una tendència irregular; oscil.la entre
un mínim de 138.000€ l’any 2015 i un màxim de 260.500€ l’any 2012.
És important analitzar en detall els conceptes que configuren aquests ingressos de
capital ja que, en funció del seu origen, es pot veure afectada la càrrega financera
futura municipal.
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L’ingrés de capital s’ha fonamentat en tot el període en el capítol de Transferències de
Capital, i a l’any 2012 en el capítol Passius financers (préstec de l’Estat que ja hem
comentat anteriorment).

La despesa de capital municipal
Tenint en compte que l’article 46 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que l’administració actuant
no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys que rep en compliment del
deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1, la
potencial despesa de capital que se’n pugui derivar de l’execució del Pla queda
pràcticament diluïda i es redueix estrictament a allò que el Pla determini
específicament a càrrec de l’administració local.
Tot i així, creiem oportú fer una breu aproximació a l’evolució de la despesa de capital
municipal amb la finalitat de poder tenir una visió complerta de la Hisenda Municipal i
com aquesta pot veure’s afectada per la transformació urbanística que proposa el
POUM

Durant el període 2012-2016, la despesa de capital (despesa corresponent a
Inversions reals, Transferències de capital, Actius financers i Passius financers), ha
manifestat un comportament molt variable, bàsicament motivat per la capacitat
d’amortització anual del deute.
La despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina
és la despesa anual en inversió real que ha realitzat la Hisenda Municipal de Coponsl.
En termes absoluts, la despesa en inversió real ha assolit un mínim de 63.900€ l’any
2013, i un màxim de 232.500€ l’any 2016. La xifra mitjana d’inversió municipal al llarg
d’aquests anys ha estat de 150.000€ anuals aproximadament. Aquest capítol
representa un 67% de la despesa de capital total
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Indicadors d’activitat econòmica del pressupost municipal

Les magnituds pressupostàries que es poden comparar per tractar de determinar el
grau d’equilibri de l’estructura econòmica i financera del municipi són diverses. Entre
totes aquestes possibles relacions, ens centrarem en sis indicadors que s’han
considerat importants per a determinar la “salut financera” del pressupost municipal.
En síntesi, es tracta de contrastar la situació de l’Ajuntament a partir dels següents set
indicadors:
- Estalvi brut per habitant
-

Índex d’estalvi brut

-

Càrrega impositiva per habitant

-

Càrrega financera per habitant
Transferència neta per habitant
Inversió real per habitant

Estalvi brut. Càlcul: (Drets liquidats capítols 1 al 5 – Obligacions reconegudes capítols
1 al 4). Mesura la capacitat d’estalvi resultant dels ingressos i les despeses corrents.
Estalvi brut per habitant. Càlcul: (Estalvi brut / població)
Índex d’estalvi brut. Càlcul: (Estalvi brut /Drets liquidats capítols 1 al 5). Mesura la
capacitat de finançar les despeses corrents amb ingressos corrents, i s’expressa com
a percentatge dels ingressos corrents liquidats. En principi, no són lògics valors
negatius, ja que suposaria que s’estan finançant despeses corrents amb ingressos de
capital fora dels mecanismes recaptatoris corrents, considerant-se satisfactoris nivells
per sobre del 10%.
Càrrega impositiva per habitant. Càlcul: (Drets liquidats capítols 1 al 3 / població).
Mesura la càrrega impositiva per habitant en forma d’impostos i taxes, que recullen:
1. Impostos directes
-

Impost de béns immobles

-

Impost de vehicles de tracció mecànica

-

Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Impost d'activitats econòmiques
Impostos directes extingits

2. Impostos indirectes
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-
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3. Taxes i altres ingressos
-

Taxes

-

Preus públics per a la prestació de serveis
Preus públics per a la utilització privativa
Contribucions especials

Càrrega financera per habitant. Càlcul: (Obligacions reconegudes capítols 3 i 9 /
població). Mesura la càrrega per habitant resident de les despeses per amortització de
capital i els interessos del deute.
Transferència neta per habitant. Càlcul: ((Drets liquidats capítols 4 i 7 – Obligacions
reconegudes capítols 4, i 7) / població). Mesura el balanç de les transferències entre
els ajuntaments i la resta d’administracions públiques.
Inversió per habitant. Càlcul: (Obligacions reconegudes capítol 6 / població). Mesura
el grau d’inversió real dels ajuntaments repercutits sobre la població.

Tot seguit s’exposa l’evolució d’aquests indicadors al municipi de Copons en el període
comprès entre els anys 2012 i 2016
Ajuntament de Copons. Període 2012-2016
Indicadors de l'activitat econòmica. Evolució en valors absoluts
2012

2013

2014

2015

Prom ig
2012-2016

2016

Estalvi brut (ingressos corrents - despeses corrents)

-79.277,62

92.472,65

61.706,15

101.700,90

635,25

35.447,47

Càrrega impositiva (Ingressos capitols 1-2-3)

231.835,24

226.394,42

235.364,61

276.300,38

245.500,46

243.079,02

63.930,05

130.574,43

58.981,41

38.075,62

103.799,31

79.072,16

Transferències netes (corrents+capital rebudes - pagades)

138.492,69

368.187,23

455.946,58

346.254,77

335.800,40

328.936,33

Inversions reals

155.178,54

63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

149.413,00

2013

2014

Càrrega financera (interessos+amortitzacó prestec)

Indicadors de l'activitat econòmica. Ratis. Evolució
2012

2015

Prom ig
2012-2016

2016

324

325

323

307

300

316

-19,47%

20,08%

13,45%

20,54%

0,15%

6,95%

-244,68

284,53

191,04

331,27

2,12

112,86

Càrrega impositiva / habitant

715,54

696,60

728,68

900,00

818,33

771,83

Càrrega financera / habitant

197,31

401,77

182,60

124,02

346,00

250,34

Transferència neta / habitant

427,45

1.132,88

1.411,60

1.127,87

1.119,33

1.043,83

Inversió real / habitant

478,95

196,61

205,01

746,53

775,28

480,48

Població

Índex d'estalvi brut
Estalvi brut / habitant

Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya i Municat (Sistema d’informació d’administració local)
Taules: elaboració pròpia
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Al municipi de Copons es mostra un baix estalvi brut per habitant, fet que transcriu la
també baixa càrrega impositiva i l’elevada càrrega en inversions reals, des d’un punt
de vista comparatiu amb la resta d’àmbits d’estudi.
L’índex d’estalvi brut en canvi mostra un desequilibri respecte a la resta d’àmbits
d’estudi, estant en tots els casos en percentatges inferiors al 21%.
La càrrega impositiva per la població i el conjunt d’activitats i béns del municipi
manifesta una baixa càrrega dels impostos directes respecte a la resta d’àmbits
d’estudi,
La càrrega financera que el deute per amortitzacions de capital i els seus interessos
suposa per cada habitant resident del municipi es mou en valors raonablement baixos,
i per tant permet suposar que la justificació d’aquest deute ve donada per una política
d’inversions reals amb continuïtat als anys següents.
El balanç de les transferències entre els ajuntaments i la resta d’administracions
públiques, tant les corrents com les extraordinàries, mostren com les transferències a
favor dels municipis s’incrementen a mesura que la població és més reduïda.
El conjunt de les dades posen de manifest l’elevada inversió real per habitant al
municipi de Copons, i és indicatiu d’una política de contenció de despeses per la
promoció de la millora del patrimoni públic.

Resum dels ratis d’indicadors d’activitat econòmica dels pressupostos
municipals
Els indicadors d’activitat econòmica posen de manifest les diferents característiques de
les estructures econòmiques municipals, on les diferents estructures urbanes i la
varietat de factors puntuals amb incidència directe a les fonts d’ingressos requereixen
afrontar nous reptes per la sostenibilitat pressupostària i la capacitat d’inversió real
dels ajuntaments.
El promig del conjunt dels indicadors en el municipi de Copons entre els anys 2012 i
2016, mostra les següents dades.
En conjunt els indicadors indiquen la bona salut de les finances municipals, on cal
destacar una càrrega impositiva per habitant raonable i una alta inversió real per
habitant, recolzat per una dinàmica de contenció de les despeses i mesura en la
càrrega impositiva de la població, i reforçada per les transferències de capital rebudes
addicionalment a les transferències corrents.
És també rellevant posar de manifest com
indiquen la incidència fonamental que aquesta
on el balanç entre transferències rebudes i
balanç clarament positiu. En la mesura que
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càrrega en transferències cedides incrementa el seu pes sobre el global de la seva
tresoreria,.

I.3.4.3

Ponderació de les actuacions previstes a les finances públiques
Les actuacions urbanístiques que es preveu desenvolupar poden generar dos tipus
d’impactes en les finances de les administracions: un, relatiu als nous ingressos i
despeses de capital (inversions) de caràcter extraordinari, que es troben vinculades a
la seva implantació i desenvolupament i, dos, als ingressos i despeses corrents o de
caràcter ordinari que es derivarà de l’ús, manteniment i reposició de les mateixes i de
l’augment de la població resident.
Expropiacions i altres transformacions urbanístiques
El POUM de Copons contempla un seguit d’actuacions que no són imputables a cap
polígon o sector previst, per tant el seu cost correria a càrrec de l’Ajuntament.
Aquestes actuacions són:


Nova estació depuradora
Es preveu l’expropiació d’una finca per tal d’instal·lar una nova estació
depuradora al sud del nucli de Copons.
El valor cadastral de tota la finca, segons fitxa del cadastre, és de 9.787,07 €.
La previsió de sòl necessari (a expropiar) per a l'EDAR i elements
complementaris es pot preveure en uns 4.000 m2 (del total de 9.037 m2 de la
finca). Amb un valor orientatiu de 2,5 €/m2 aplicat als 4.000 m2 necessaris,
resultaria un valor d'expropiació de 10.000 €, aproximadament el doble del
valor cadastral.



Eixamplament del límit sud del carrer Vilanova
Es preveu l’enderroc d’un cobert agrícola al límit sud del carrer Vilanova per tal
de millorar les condicions d’accés al carrer del camp se futbol i oferir un
esponjament al l’extrem de la trama urbana, sobretot mirant els horts i la riera
de Sant Pere.
A part l’expropiació de sòl corresponent (140 m2) de la parcel·la original de
3.165 m2, s’ha tingut en compte la indemnització del cobert, així com els costos
d’enderroc i urbanització, que en principi es preveu molt senzilla ja que no
requereix pas d’instal·lacions.
El càlcul del valor d’expropiació s’ha equiparat en base a la mitjana del valor
residual del sòl brut que s’ha obtingut per als polígons i sectors més propers de

AAUP arquitectes SLP

44

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

Aprovació provisional

l’àmbit, en aquest cas el “PMU-3. Naus de Sols-carrer” i el “PAU-1.
L’escorxador”.


Carrer peatonal per sota el pont de la carretera C-1412a
El POUM preveu l’arranjament d’un vial peatonal existent que limita amb el
“PAU-1. Escorxador” i que enllaça el sud del nucli de Copons amb l’àmbit
d’equipaments a l’est de la carretera de Veciana.



Aparcament de Cal Magí
L’actual aparcament de Sant Magí es troba ubicat en una parcel·la que no
consta com a propietat municipal. En aquest cas el POUM no contempla una
transformació d’ús, però s’inclou en aquest estudi econòmic el valor
d’expropiació de la parcel·la original de 705 m2 i el cost d’urbanització de
l’aparcament per tal de millorar el seu arranjament.
El càlcul del valor d’expropiació s’ha equiparat al valor residual del sòl brut que
s’ha obtingut per al sector més proper de l’àmbit, en aquest cas el “PMU-1. El
Castell”.

A continuació es desglossen aquests valors. Cal indicar que el resultat únicament té
una finalitat orientativa, pendent dels expedients expropiatoris i dels projectes
d’urbanització que es desenvolupin al seu moment.
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Obres no imputables a cap polígon o sector del POUM:
Nova estació depuradora
Expropiació del sòl
Total

4.000 m2

2,5 €/m2

10.000 €
10.000 €

Eixamplament límit sud carrer Vilanova:
Expropiació sòl
Indemnització cobert agrícola
Enderroc cobert agrícola
Urbanització xarxa viària
Total

140
140
140
140

m2
m2
m2
m2

18,67
59,78
35,00
80,00

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

2.613 € *
8.369 € **
4.900 €
11.200 €
27.082 €

Carrer peatonal sota pont C-1412a
Urbanització carrer peatonal
Total

330 m2

100 €/m2

705 m2
705 m2

17,97 €/m2
120 €/m2

33.000 €
33.000 €

Aparcament de Cal Magí
Expropiació del sòl
Urbanització aparcament
Total

Total obres no imputables a cap polígon o sector del POUM:

12.669 € ***
84.600 €
97.269 €
157.351 €

* Segons mitjana valor residual sòl brut del PMU-3 i del PAU-1
** Càlcul segons Reial Decret 1020/1993 i Reial Decret Legislatiu 7/2014
*** Segons valor residual sòl brut del PMU-1

Impacte sobre els ingressos i despeses de capital de l’Ajuntament de Copons
Per la banda de les despeses, les principals inversions municipals que es poden
derivar de l’actuació urbanística són:
1.

La construcció dels equipaments del sector.

2.

La construcció dels habitatges de protecció pública que l’hi corresponguin
per l’aprofitament urbanístic, en el cas que així ho disposes l’Administració
actuant de cada actuació.

Per la banda d’ingressos de capital, l’Ajuntament de Copons podria obtenir, cas
d’alienar el sòl urbanitzat, l’aprofitament urbanístic que els hi correspongui. Per tant,
l’Ajuntament potencialment podria destinar el producte de l’alienació d’aquest
aprofitament urbanístic per cobrir total o parcialment la inversió prevista en els
equipaments del sector, d’acord amb l’article 160.5 TRLU.
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D’acord amb els supòsits i raonaments exposats i en base a les xifres i estimacions
realitzades sobre els ingressos i despeses de capital que es pot derivar per a
l’Ajuntament de Copons del desenvolupament urbanístic previst, es pot concloure que
el seu impacte sobre la hisenda municipal pot ser sostenible econòmicament si es té
en compte que aquesta té una capacitat no esgotada per obtenir finançament extern a
llarg termini.

Impacte sobre els ingressos i despeses corrents de l’Ajuntament de Copons
Els principals efectes sobre els ingressos i despeses corrents de la hisenda del
municipi pel desenvolupament urbanístic de les actuacions que es proposa
desenvolupar són els que es derivaran de la nova població resident i de l’ocupació dels
nous habitatges construïts.
Els augments en les despeses corrents derivats dels nous serveis a la propietat que
poden comportar les actuacions urbanístiques previstes en el pla han de ser cobertes
per l‘aplicació de les taxes corresponents, tal com estableix la llei reguladora de les
hisendes locals junt amb els majors ingressos a percebre per concepte d’IBI dels nous
habitatges, així com de l’impost sobre construccions.
L’augment de les despeses municipals que pugui comportar el manteniment de les
noves infraestructures i els serveis als nous residents i activitats, derivat del
desenvolupament i execució de les diferents actuacions urbanístiques, s’ha de
considerar que serà cobert amb el previsible augment dels nous ingressos corrents
municipals que també podrà generar, si es manté l’estructura que mostren la hisenda
municipal amb la liquidació dels pressupostos municipals en els darrers exercicis.

Considerant que actualment hi ha 228 habitatges al municipi de Copons, l’increment
proposat pel POUM d’un màxim de 60 nous habitatges suposarà al final de l’execució
d’aquest un increment d’un 26,3%.
Partint de les dades municipals dels imports destinats a les despeses que es veurien
afectades per l’execució del Pla (manteniment de la Via Pública, recollida de residus,
manteniment de zones verdes i consums d’enllumenat), hem establert uns ratis de
despesa per vivenda, a partir del promig dels últims 5 anys:
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Ajuntament de COPONS

Promig

Manteniment de la Via Publica
nro de vivendes actuals
rati manteniment via pública/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de manteniment via pública

6.013,59 €
228
26,38 €
60
1.582,52 €

Recollida de residus (recollida+gestió+tractament)
nro de vivendes actuals
rati irecollida de residus/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de recollida de residus

15.658,25 €
228
68,68 €
60
4.120,59 €

manteniment zones verdes
nro de vivendes actuals
rati manteniment zones verdes/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de manteniment zones verdes

2.394,76 €
228
10,50 €
60
630,20 €

consums enllumenat
nro de vivendes actuals
rati consum enllumenat/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de consum enllumenat

7.347,77 €
228
32,23 €
60
1.933,62 €

Sumatori de increment de despesa anual

8.266,94 €

A la vegada, hem fet el mateix anàlisi amb el promig dels impostos directes dels últims
5 anys (que en definitiva son els que es veurien afectats directament per l’increment
d’habitatges)
Ajuntament de COPONS
Impostos directes
nro de vivendes actuals
rati impostos directes/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de impostos directes
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CONCLUSIÓ

D’acord amb les xifres i supòsits exposats i raonats, els efectes del desenvolupament
urbanístic previst en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de
Copons, amb les dotacions de sostre per a usos residencials en la proporció i
tipologies establertes per a cada una de les actuacions en sòl urbà no consolidat, amb
l’influencia que se’n deriva sobre els ingressos i despeses de capital i els ingressos i
despeses corrents de la hisenda municipal, avui per avui i en base a l’estructura
pressupostaria i financera que presenta, es consideren en termes econòmics i
financers com clarament sostenibles i no se’n deriven conseqüències que puguin
afectar-la negativament.
Les cessions de l’aprofitament urbanístic que generin el desenvolupament dels
instruments urbanístics que recull el POUM, en la mesura que es concretin, permetran
desenvolupar les polítiques d’accés a l’habitatge. Per tant, les inversions en polítiques
de sòl i habitatge de l’administració aniran a remolc de les actuacions que es duguin a
terme. En el mateix sentit, respecte a la iniciativa privada la hipòtesi d’ingressos i
despeses s’ha valorat tenint en compte els costos que la urbanització dels polígons i
sectors requereixen, i, valorades amb els criteris definits a l’avaluació econòmica i
financera, donen valors raonables que permeten indicar la viabilitat de les promocions
si la demanda en recomana la seva execució.
Respecte les cessions del 10% de l’aprofitament urbanístic dels polígons i sectors en
sòl urbà no consolidat, amb la disposició resultant del patrimoni públic del sòl i
d’habitatge per a l’administració de la Generalitat i l’Ajuntament, d’acord amb els
articles 160 i posteriors del Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà condicionar-les al
fet que siguin efectivament destinades a atendre necessitats d’habitatge de caràcter
social o finalitats d’equipament comunitari, a generar activitat econòmica en àrees
deprimides o a gestionar les reserves determinades per a protegir i tutelar el sòl no
urbanitzable. Tanmateix, les administracions poden cedir i alienar els terrenys referits
d’acord amb el que la mateixa llei determina, salvant el que disposa l’article 163.2, on
s’especifica que el producte obtingut de la seva alienació, si els terrenys són d’ús
residencial, passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha
de destinar obligatòriament a la finalitat de fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir
a un habitatge digne i adequat. Aquest és el cas de la totalitat de sectors i polígons del
POUM de Copons.
Les actuacions en sòl urbà de gestió no urbanística, com ara la millora puntual de
l’espai públic, places, carrers, voreres, edificis... formarà part dels programes
d’actuació municipals, i no resten inclosos en el planejament urbanístic proposat. En
qualsevol cas, qualsevol proposta d’actuació d’abast general que contingui les
determinacions pròpies del planejament urbanístic general, tal i com es recull a l’article
67 del Text refós de la Llei d’urbanisme i a l’article 92 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, podrà ser objecte d’un pla especial urbanístic que, a aquests efectes, es
consideren compatibles amb el planejament urbanístic general i no requereixen la seva
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modificació prèvia. En cap cas no poden substituir el pla d’ordenació urbanística
municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, pel que no poden alterar la
classificació del sòl.
En tot cas, caldrà donar resposta als reptes que el desenvolupament urbanístic generi
respecte al sistema de serveis tècnics, relatius al proveïment d’aigües, al
subministrament d’energia elèctrica, a la xarxa de sanejament, així com a la política de
residus. En tots els casos caldrà preveure’n la seva adaptació i renovació global, així
com les infraestructures generals bàsiques per fer front als reptes del planejament i de
la sostenibilitat futura.
L’informe de sostenibilitat econòmica aporta una orientació de la capacitat municipal
generadora de recursos per fer front als deures i potencial de desenvolupament
d’equipaments comunitaris locals, de polítiques de sòl i habitatge adequades i als
objectius establerts a la memòria del POUM.
Respecte la inversió pública en el sistema d’espais lliures i equipaments, per els
mateixos motius descrits anteriorment, en dependrà de la capacitat d’inversió real dels
pressupostos municipals que els recursos generats per el desenvolupament del
planejament proposat i de la capacitat inversora de la resta d’institucions públiques.
Tanmateix, respecte a les polítiques d’inversió pública en sòl no urbanitzable, en els
àmbits amb algun grau de protecció en el medi natural, en les actuacions previstes en
els plans especials urbanístics (PEU) i en el conjunt de béns immobles catalogats amb
algun grau de protecció, és necessari promoure’n el seu desenvolupament, i caldrà
destinar-hi els recursos necessaris provinents de les diferents administracions
competents.
Els escenaris de desenvolupament proposats permeten la seva adaptabilitat a les
finances municipals, que gaudeixen d’una positiva capacitat recaptatòria i no depenen
de les cessions resultants per equilibrar els seus balanços. Aquesta situació, recollida
implícitament en els objectius i propòsits de desenvolupament urbanístic sostenible del
pla, permetrà potenciar i integrar polítiques que permetin desenvolupar un model de
creixement sostenible capaç d’apostar per la proximitat i l’estalvi de recursos, per
l’estabilitat i l’augment de la complexitat en tot el territori, i per una qualitat de vida
òptima.

Barcelona – Copons, setembre de 2021
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