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1. AGENDA 

 

1.1. Objecte 

D’acord amb l’article 76.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal no incorpora el Programa d’actuació urbanística, per la simplicitat del 
municipi. 

Per tant correspon a l’Agenda establir les previsions temporals d’execució de les 
determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.  

L’Agenda, si no es formula un Programa d’actuació urbanística municipal, s’actualitza cada sis 
anys per acord de l’Ajuntament, després d’un termini d’un mes d’informació pública. Aquest 
acord s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i s’ha de comunicar a la Comissió 
territorial d’urbanisme competent. 

 

1.2. Desenvolupament dels sectors i polígons 

L’iniciativa preferent en l’execució en el desenvolupament del planejament urbanístic derivat, en 
el sòl urbà i urbanitzable, i dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà és l’iniciativa 
privada, excepte pels que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal estableix l’iniciativa pública, 
com es el cas del PAU 16 Mobir - Molinot. Això no obstant, si s’escau, i per motius de l'interès 
públic, l’Ajuntament por acordar l'iniciativa pública, mitjançant l’establiment del sistema 
d’actuació de reparcel·lació per cooperació. 

Els sectors de planejament urbanístic derivat que preveu el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal són els següents: 

• Sector de sòl urbanitzable SUD-1: Can Palomer. Comprèn els terrenys situats al 
final del carrer de l’Església, al nord del nucli urbà de Vallgorguina. Té com 
objectiu completar la trama urbana i millorar la vialitat a l’entorn de l’escola CEIP 
Vallgorguina, i compensar la cessió avançada d’aquest equipament. 

• Sector de sòl urbanitzable SUD-2: La Solana Nova. Contempla els terrenys 
situats al nord oest del nucli de Vallgorguina, entre aquest i la urbanització Can 
Puigdemir, amb la finalitat de completar la trama urbana i obtenir els terrenys per 
un pavelló esportiu. 

• Pla de millora urbana PMU Passeig de la Riera: Comprèn els terrenys situats 
enfront de la Riera de Vallgorguina amb accés des del carrer Mataró. L’objectiu 
principal de la delimitació d’aquest és l’ordenació del volum de l’edificació 
d’aquest àmbit situat en la confluència de les rieres de Vallgorguina i el Vilar i 
alhora posicionar-lo amb coherència amb l’entorn, i situar l’espai lliure amb front a 
la Riera de Vallgorguina, amb la vegetació de ribera, i incorporar en l’ordenació un 
aparcament per vehicles amb accés des del carrer Mataró. 
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Els polígons d’actuació urbanística en sòl urbà que preveu el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal són les següents: 

PAU 1 Solana Vella 
PAU 2 Montvall 1 
PAU 3 Montvall 2 
PAU 4a Can Planells nord 
PAU 4b Can Planells sud 
PAU 4c Can Planells oest 
PAU 5 Carrer Montnegre 
PAU 6 Centre Cívic 
PAU 7 Carrer de l' Església 
PAU 8 Can Montasell 
PAU 9 Carretera Nova 
PAU 10 Can Puigdemir 
PAU 11 Carrer de Mataró 
PAU 12 Can Pujades  
PAU 13 Can Pujades Dotació 
PAU 14 Canadà Parc 
PAU 15 Canadà Parc 2 
PAU 16 Mobir -  Molinot 
PAU 17 Collsacreu 
PAU 18 Poca Farina 

 

• Polígon d’actuació urbanística PAU-1 Solana Vella: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’establiment de les alineacions dels 
vials i la finalització de les obres d'urbanització pendents dels vials als que donen 
front les parcel·les. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-2 Montvall 1: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU- Montvall 2: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-4a Can Planells nord: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-4b Can Planells sud: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obertura i finalització de les 
obres d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
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• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-4c Can Planells oest: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obertura del Camí del 
Cementiri, vial al que donen front les parcel·les, i la urbanització de l'aparcament i  
l'espai lliure al davant del Cementiri, i la cessió d'aquests sòls un cop urbanitzats. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-5 Carrer Montnegre: L’objecte és la cessió 
d’un pas públic per vianants de connexió entre la Carretera Vella i una futura 
passera sobre la riera de Vallgorguina 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-6 Centre cívic: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és compensar la cessió anticipada per 
destinar-lo a Equipament socio – sanitari, destinant la resta de terreny de titularitat 
pública a Equipament esportiu amb el seu aparcament. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-7 Carrer de l'Església: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització de 
una part de terreny per millorar el gir entre el carrer Església i el carrer Olzinelles. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-8 Can Montasell: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització de l’ampliació 
de  l’amplada del carrer de l’Església i la cessió d’un espai lliure a la cantonada 
amb el carrer del Sòl. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-9 Carretera Nova: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’un terreny per 
equipament amb front al carrer del Sòl. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-10 Can Puigdemir: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipament i espais lliures per la urbanització de Can Puigdemir. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-11 Carrer Mataró: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització de 
l'espai lliure i de l'eixamplament del carrer Mataró.   

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-12 Can Pujades:  L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’acabament de les obres 
d’urbanització, amb els objectius i criteris d’ordenació de les infraestructures i 
serveis del  Pla parcial d’ordenació “Can Pujades”, aprovat definitivament l’11 de 
desembre de 1985. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-13 Can Pujades Dotació: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’ampliació dels usos 
admesos, la limitació de les condicions d’edificació a les actuals edificacions 
existents i l'actualització de les obligacions d’urbanització. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-14 Canadà Parc: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipaments per la urbanització de Canadà Parc, per a un nou espai cívic i 
d’equipament públic en l’espai d’accés, amb instal·lacions esportives, centre 
social i comercial, completant el teixit residencial. 
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• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-15 Canadà Parc 2: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipaments per la urbanització de Canadà Parc, en l’accés a la urbanització, 
amb instal·lacions esportives i completant l’equipament del veí PAU 14 i el teixit 
residencial amb edificació aïllada. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-16: Mobir - Molinot: L’objecte de la 
delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística es la finalització de les obres 
d'urbanització pendents, recollint la Modificació puntual de les NN.SS. en el  
Polígon d’actuació Mobir – Molinot, aprovada definitivament per la CTUB el 20 
d’abril de 2005. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-17: Collsacreu: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística es la realització del sanejament. 

• Polígon d’Actuació Urbanística PAU-18: Poca Farina L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística es l’acabament de les obres 
d’urbanització, segons el projecte d’urbanització del Veïnat de Poca Farina, 
aprovat definitivament el 16 de febrer de 2011, amb les determinacions que 
s’estableixen en l’acord. 

 

1.3. Previsions temporals d’execució 

El desenvolupament de caràcter residencial caldrà que es porti a terme de forma gradual, 
equilibrada i sostenible per tal d’adequar l’oferta d’habitatge a les necessitats demogràfiques 
del moment.  

Els sectors urbanitzables es podran desenvolupar segons les següents previsions temporals, 
quan a l’inici: 

- SUD 1 Can Palomer: Quan l’antiga propietat dels terrenys cedits anticipadament per 
l’Escola (CEIP Vallgorguina) vulgui rebre la compensació que li correspon en terrenys 
edificables del sector. 

- SUD 2 Solana Nova: Quan els propietaris, constituïts en Junta de Compensació, vulguin 
desenvolupar les previsions d’aquest POUM, o alternativament, quan l’Administració cregui 
necessària l’obtenció dels terrenys per equipaments que preveu el POUM. 

- El PMU Passeig de la Riera, quan les necessitats de nou habitatge en el municipi 
aconsellin el seu desenvolupament i els propietaris iniciïn la seva planificació i gestió 

Els Polígons d’actuació urbanística que tenen per objecte l’acabament de les obres 
d’urbanització en àrees amb els carrers ja pràcticament traçats i parcialment edificats es 
portaran a terme, excepte el PAU 16 Mobir – Molinot, segons el sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació, quan una majoria de propietaris es constitueixin en Junta de 
Compensació i promoguin la redacció del corresponent Projecte d’urbanització i Projecte de 
reparcel·lació, que, si s’escau, podrà ser simplement econòmica.   

Els Polígons d’actuació que comportin la cessió de terrenys per equipaments, el PAU-9 
Carretera Nova, el PAU-10 Can Puigdemir, el PAU 14 Canadà Parc i el PAU-15 Canadà Parc 
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2, es desenvoluparan quan la iniciativa privada vulgui exercir els seus drets edificatoris, o 
alternativament, quan l’administració competent consideri necessari obtenir el sòl per 
l’equipament. En aquest cas podrà impulsar el canvi de sistema d’actuació. 

Els sectors i polígons es gestionen pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica, i s'executaran quan l’iniciativa privada ho consideri convenient.   

Els terminis d’acabament els establirà el corresponent planejament derivat o el projecte 
d’urbanització, segons els casos. 

En qualsevol cas els terminis concrets per sexennis pel desenvolupament dels polígons 
d’actuació urbanística i sectors de millora urbana i sectors urbanitzables seran els següents:  

AGENDA 

 

  PAU PMU SUD Sexenni 
   

PAU1 Solana Vella Primer    
PAU2 Montvall 1 Primer    
PAU3 Montvall 2 Segon    
PAU4a Can Planells nord Segon    
PAU4b Can Planells sud Segon    
PAU4c Can Planells oest Segon    
PAU5 Carrer Montnegre Primer    
PAU6 Centre Cívic Primer    
PAU7 Carrer de l'Església Primer    
PAU8 Can Montasell Segon    
PAU9 Carretera Nova Segon    
PAU10 Can Puigdemir Segon    
PAU11 Carrer Mataró Segon    
PAU12 Can Pujades  Segon    
PAU13 Can Pujades dotació Segon    
PAU14 Canadà Parc Primer    
PAU15 Canadà Parc 2 Primer    
PAU16 Mobir Molinot Primer    
PAU17 Collsacreu Segon    
PAU18 Poca Farina Primer    
  

  
   

SUD1 Can Palomer Segon    
SUD2 Solana Nova Segon    
PMU  Passeig de la Riera Segon    
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1.4. Desenvolupament dels sistemes urbanístics 

El principal servei al que ha de fer front el Pla d’ordenació, i que condiciona el futur 
desenvolupament urbanístic, és la portada d’aigua potable des de Sant Celoni, per garantir els 
subministrament actual i futur. 

Tot i que els nous sectors urbanitzables participen en la despeses econòmiques, a raó de mil 
euros per cada nou habitatge, el gruix de la inversió és a càrrec de l’administració, a mitges 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vallgorguina. Segons les actuals 
estimacions, i pendents del corresponent projecte, s’estima un cost d’uns 2 milions d’euros. 

Les altres actuacions segons grau d’importància són les de vialitat. Aquestes comprenen el 
camí de vora de la riera de Vallgorguina, anomenada Via Verda, i que, en varis trams, 
coincideix i forma part  de la Ruta de la Tordera, en el marc del projecte Vies Blaves, que és 
una iniciativa per a condicionar antics camins paral·lels als rius i rieres per a senderistes i 
ciclistes, tot impulsant l’activitat econòmica i el turisme. 

Altres actuacions de vialitat són l’ampliació de les voreres del pont sobre la riera de 
Vallgorguina,en forma de passera annexa al pont del carrer Mataró, i la passera sobre la 
mateixa riera, al davant del carrer Montnegre. I l’arranjament dels camins que comuniquen 
Canadà Parc amb Baronia del Montseny. 

Quan a l’obtenció de sòl, el Pla preveu l’obtenció dels terrenys per les futures instal·lacions 
esportives del Camp de Futbol, al Pla del Forn, quan siguin necessaris per substituir l’actual 
camp de Fútbol. 

Les darreres actuacions que preveu el POUM són la construcció dels Equipaments, amb la 
participació d’altres administracions, per el Centre d’Atenció  Primària (CAP) i el Centre social i 
cultural del nucli de Vallgorguina. També preveu l’adequació de l’equipament de Canadà Parc. 

Per al primer sexenni aquesta Agenda contempla: 
Portada d'aigua 
Via Verda obtenció de terrenys 
Via Verda obra 
Ampliació del pont del carrer Mataró 
Plans ambientals 
Equipament Canadà Parc 
Equipament Ca La Lola 

I per al segon sexenni: 
Arranjament camí urbanitzacions 
Pavelló 
Passera carrer Montnegre 

Obtenció terrenys esportius Pla del Forn 
 

Finalment, tal i com demana l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA), 
l’Ajuntament haurà de redactar el  Pla d’actuació per a la millora de la connectivitat ecològica i 
el Pla de restauració de les riberes de la riera de Vallgorguina i riera de Can Vilar, i tal i com 
demana l’Agència Catalana de l’Aigua, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per gestionar el risc 
d’inundació, pel que sol·licitarà els corresponents ajuts als organismes que ho demanen. 
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Els plans d'actuació municipal (PAM) estan ideats per fer front a riscos especials i, en cas 
d'inundacions, estan vinculats al Pla INUNCAT. La funció bàsica és preveure l'estructura 
organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències per inundacions , els 
procediments d'informació i alerta a la població i els recursos específics necessaris. 

El PAM haurà de considerar en la identificació de situacions de risc les zones inundables i de 
flux preferent en sòl urbà, entre altres, les dels següents indrets: 

- El Camp de Fútbol. 
- Els dos marges de la Riera de Vallgorguina, en el tram aigües amunt i aigües avall  del 
pont del Carrer Mataró. 
- Els patis del darrera de les cases de la Carretera Vella que llinden amb la Riera de 
Vallgorguina. 
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 

2.1. Objecte 

D’acord amb l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, l’Avaluació econòmica i 
financera del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal conté 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. 

 

2.2. Estimació del cost de les actuacions públiques 

En el següent quadre es presenta l’estimació dels costos de les actuacions previstes per el Pla 
a finançar per l’Ajuntament, contemplades en l’Agenda del Pla: 

ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LES ACTUACIONS PÚBLIQUES     

    

 

Participació 
Ajuntament l a ut  €/ut  euros  

Actuacions 1er sexenni             

Portada d'aigua 0,5 1 2.000.000 1.000.000 

Via Verda obtenció de terrenys 6.000 2 1 2,50 30.000 

Via Verda obra 6.000 6 36.000 

Ampliació del pont del carrer Mataró 25 4 1 900 90.000 

Plans ambientals 2 12.000 24.000 

Equipament Canadà Parc 250 1.000 250.000 

Equipament Ca La Lola       400 1.000 400.000 

1er sexenni  1.830.000 

 Actuacions 2on sexenni             
Arranjament camí urbanitzacions 1.500 5 7.500 40 300.000 

Pavelló 0,5 1.200 2.500 1.500.000 

Passera carrer Montnegre 25 5 125 350 43.750 

Obtenció terrenys esportius Pla del Forn     1,13 25.000 28.250 

2on sexenni  1.872.000 

  
TOTAL POUM       3.702.000 

 

El cost de l’obtenció del sòl de les actuacions que es portaran a terme per expropiació, com ara 
l’obtenció dels terrenys esportius, s’han estimat en 25.000 euros la hectàrea (2,50 euros per 
metre quadrat). 
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Per la portada d’aigua es fa una previsió de 2.000.000 euros, segons la valoració que ha 
realitzat la companyia SOREA, i segons també és coneixedora l’Agència Catalana de l’Aigua 

Pel càlcul dels costos d’urbanització dels vials s’ha aplicat un cost unitari de 900 euros per 
metre quadrats per l’ampliació del pont del carrer Mataró i de 350 euros per la passera del 
carrer Montnegre. Per l’adequació de la Via Verda s’ha estimat un cost d'uns 36.000 euros, tot i 
que en una primera intervenció per l’adequació del vials i els seus marges i la senyalització, 
segons el document “Propostes d’actuació de la Ruta de la Tordera al municipi de 
Vallgorguina”, s’avaluï un cost menor. 

Per l’arranjament de camins s’adopta un preu unitari de 40 euros el metres quadrats, que 
comprèn el repàs de cunetes i adequació de la rodadura. 

Per la construcció dels equipaments, s’adopta un preu unitari de la construcció entre 1.000 i 
2.500 euros el metre quadrat, segons la complexitat i especialització dels espais resultants. 

Del càlcul obtingut per l’aplicació dels esmentat preus unitaris, s’obté un  cost de les actuacions 
públiques que preveu el pla de 1.830.000 euros per al primer sexenni, i de 1.872.000 euros per 
al segons sexenni, en total pels dos sexennis de 3.702.000 euros. 

També es fa una previsió de 12.000 euros per a la redacció de cadascú dels plans previstos a 
la normativa ambiental per a la millora de la connectivitat ecològica i per la restauració de les 
riberes de la riera de Vallgorguina i de Can Vilar. 

 

2.3. Previsions de finançament públic 

L’Ajuntament de Vallgorguina té una economia sanejada. A títol indicatiu es pot dir que ha 
tancat els darrers sis exercicis amb un estalvi net positiu molt important. I que de la liquidació 
de 2018 resulta que la càrrega financera (amortització + interessos) en aquest exercici ha estat 
de 32.438 euros, sobre uns ingressos corrents de 2.697.511 euros, el que significa un 1,20%.  

D’altra banda, les dades històriques d'ingressos per transferències de capital són les següents 
(en euros): 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
112.408 3.751 175.418 787.737 191.620 48.468 

 

Encara que la sèrie és molt erràtica (com  és habitual en aquesta mena d’ingressos), al llarg 
dels sis anys la mitjana obtinguda, que és de 219.900 euros sembla perfectament plausible 
com estàndard per les previsions que hem de fer. 

El deute viu a la liquidació de l’exercici 2018 és de  219.546 euros, el que significa un 8.13 % 
aproximadament dels ingressos corrents, molt per sota del límit legal. 

La capacitat d’inversió ve donada per la suma de tres conceptes: (i) l’estalvi net, (ii) les 
transferències de capital a la corporació municipal i (iii) el nou endeutament que es pugui 
contreure. Per aquest primer estudi de capacitat, farem la hipòtesi que l’Ajuntament no 
assumirà cap nou deute, tot i que el baix endeutament present ho permet. 
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L’estalvi net s’obté com per diferència entre ingressos corrents i despeses corrents (exclòs el 
capítol III de despeses), a la qual, posteriorment se li descompta l'anomenada anualitat teòrica 
que representa la càrrega financera futura en termes constants.  

Abans de deduir l’anualitat teòrica pel servei del deute, les dades d’estalvi obtingudes per cada 
anys són aquestes: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
367.791 417.919            624.965 410.945 980.332 559.015 

 

L’anualitat teòrica de deute que cal descomptar per obtenir l’estalvi net  és de 55.000 euros. 
D’aquí resulta que l’estalvi net en el pitjor exercici de la sèrie (2013) seria de 312.791 euros. A 
la vista de l’evolució dels darrers anys sembla clar que l’estalvi net pot situar-se en 500.000 
euros/any. 

Per tant, i en resum, la capacitat inversora de l’Ajuntament que pot assegurar-se en tot cas és 
aquesta: 

-    Transferències de capital:  219.900 euros/any 
-    Estalvi net:    500.000 euros/any 
-    SUMA:    719.900 euros/any 

Aquesta suma, en la realitat, pot venir incrementada per: 

-  Un estalvi net superior al considerat 
-  L’ús del marge d’endeutament que és molt ample. 

 

De la capacitat d’inversió pública municipal, s’ha considerat que s’aplicarà a la realització del 
POUM un 43%, deixant el 57% restant per altres finalitats d’inversió que la Corporació consideri 
adients.  

CAPACITAT INVERSORA DE L'AJUNTAMENT           

Capacitat inversora anual de l’Ajuntament euros/any 719.900 

total anual  % necessari   

cada any 1er sexenni 42% 

cada any 2on sexenni 43% 

en els dos sexennis 43% 

 

2.4. Anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions privades 

En aquest apartat s’analitza la viabilitat financera de les actuacions que preveu aquest Pla i que 
s’encomanen a la iniciativa privada. 

S’avaluen econòmicament el PMU i els polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat i els 
sectors urbanitzables, amb l’avaluació de les càrregues i els beneficis. 

Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que contempla el Pla, són per a usos residencials, i 
són els següents: 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Vallgorguina  Juliol 2019 

 
 
Agenda i avaluació econòmica i financera  13 

SUD 1 Can Palomer:  
SUD 2 Solana Nova 

En el sòl urbà no consolidat hi ha el PMU Passeig de la Riera i els Polígons d’actuació 
urbanística (PAU) següents: 

PAU 4c Can Planells oest 
PAU 8 Can Montasell 
PAU 9 Carretera Nova 

PAU 10 Can Puigdemir 
PAU 11 Carrer Mataró 
PAU 14 Canadà Parc 
PAU 15 Canadà Parc 2 

 

L’anàlisi de la viabilitat financera es fa a partir del càlcul de les càrregues, que contempla 
l’adquisició de sòl i els costos d’urbanització i els costos de la construcció i del càlcul dels 
beneficis, que contempla els ingressos provinents de les vendes del producte resultant de 
l’execució del sector. 

Despeses d’urbanització 

Per el càlcul de les despeses d’urbanització s’adopta un mòdul de preu unitari d’urbanització en 
relació a la superfície de vials de 150,00 euros/metre quadrat de vial, que contempla la 
implantació de tots els serveis urbanístics, i de 100,00 euros/metre quadrat d'aparcament. En el 
cas del PAU 10 Can Puigdemir, al estar els vials urbanitzats es considera un cost de 
reurbanització de 37,50 euros/metre quadrat.  Per a la urbanització dels espais lliures s’adopta 
un mòdul de 40 euros/m2.   

A més de les anteriors despeses, es consideren les següents obres singulars en els costos 
d’urbanització: En el PMU Passeig de la Riera es consideren les obres de protecció a la 
inundabilitat; per al PAU 8 Can Montasell s’incorpora el cost de construcció del mur de 
contenció de la finca de Can Montasell;  en el PAU 9 Carretera Nova es considera el cost del 
manteniment de les places d’aparcament existents, i en el PAU 11 Carrer Mataró es consideren 
unes millores en la urbanització del carrer Mataró complementàries de l’ampliació del pont.    

Per a tots els sectors es contempla la seva participació en els costos de la portada d’aigua i de 
la connexió a la xarxa general de sanejament i de depuració d’aigües, a raó de 1.000 euros per 
habitatge.  

Costos de construcció 

Per el càlcul dels costos de construcció, es parteix del sostre construïble que s’esdevé de 
l’ordenació per aplicació de l’edificabilitat bruta màxima, i s’adopta un mòdul de preu de 
construcció del sostre residencial plurifamiliar de 1.087 euros/metre quadrat i de 1.155 
euros/metre quadrat de sostre unifamiliar, incloses totes les despeses.  

Ingressos provinents de la venda 

Per el càlcul dels ingressos provinents de la venda dels habitatges resultants de l’ordenació, 
s’adopta el valor de 1.768 euros el metre quadrat construït de sostre residencial plurifamiliar i 
de 2.000 euros el metre quadrat construït de sostre residencial unifamiliar, deduït de la 
prospecció de mostres de preus de venda d’habitatges en el municipi, minorant els valors 
obtinguts per la progressió minvant dels preus de venda d’habitatges. No es considera el sostre 
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per altres usos de les plantes baixes, ja que degut a les característiques del municipi, es 
considera que el diferencial entre el valor de venda i el de construcció es insignificant, es a dir 
que s’ha de vendre a preu de cost sense benefici. 

Dels ingressos per la venda del sostre, i dels costos de la construcció, es dedueix el 15% en els 
sectors SUD-1 i SUD-2 de sòl urbanitzable delimitat, i el 10% en els polígons en sòl urbà no 
consolidat, en concepte de l’aprofitament urbanístic que s’ha de cedir a l’Administració en forma 
de sòl urbanitzat, segons determina l’article 45 del T.R.L.U. 

A partir dels preus unitaris establerts es calculen els costos d’urbanització i els costos de 
construcció, a partir de la superfície estimada de vials i del sostre màxim de les actuacions, de 
l’adquisició del sòl necessari el primer any, i dels ingressos per les corresponents vendes dels 
habitatges per a cada actuació, es mostra el càlcul en els següents quadres, que contemplen 
una periodificació de la inversió i de les vendes des de una perspectiva raonable, una taxa 
interna de retorn acceptable per aquests tipus d’operacions, i que corrobora la viabilitat 
financera de les actuacions proposades.  

Es fa la següent periodificació, molt conservadora: 

- El primer any: Es realitza la compra dels terrenys i es realitza una despesa del 10% de les 
obres d’urbanització, amb la redacció de projectes. 

- El segons any: Es realitza una despesa del 20% de les obres d’urbanització. 

- El tercer any: S’executen la resta de les obres d’urbanització i es fan un 10% de les 
vendes. 

- El quart any: Es realitza el 30% de la construcció i un altre 10% de les vendes. 

- El cinquè any: Es realitza la resta de la construcció i un altre 20% de les vendes. 

- El sisè any: Es realitza un altre 30% de les vendes. 

- El setè any: Es realitza la resta de les vendes. 

 

SUD 1 Can Palomer SUD 1 Can Palomer 

Dades :       Costos   Ing.vendes  
Fluxe 
anual 

Superfície del sector 24.244 m2     

Superfície de vials  6.802 m2 Urbanització 1.353.867   

Superfície zones verdes 2.424 m2 Construcció 4.677.750 7.650.000   

Nombre d'habitatges 30 h     
Sostre màxim edificable 4.500 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -135.387 0% 0 -535.413 

Vials 1.020.300 € 2 -270.773 0% 0 -270.773 

Espais lliures 96.976 € 3 -947.707 10% 765.000 -182.707 

Depuració d'aigua 30.000 € 4 
-

1.403.325 10% 765.000 -638.325 

Portada d'aigua 30.000 € 5 
-

3.274.425 20% 1.530.000 -1.744.425 

Urbanització  1.177.276 € 6 30% 2.295.000 2.295.000 

Despeses de gestió 176.591 € 7 30% 2.295.000 2.295.000 

Total urbanització  1.353.867 €   100%   
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Construcció       

Total Construcció  4.677.750 €     

Total costos  6.031.617 €     

Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Valor en venda     

Casa unifamiliar 9.000.000 € 

0,85     

Total venda 7.650.000 € 

 

SUD 2 Solana Nova SUD 2 Solana Nova 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual 

Superfície del sector 22.184 m2     

Superfície de vials  6.259 m2 Urbanització 1.420.694   

Superfície zones verdes 2.218 m2 Construcció 6.930.000 10.200.000   

Aparcament 1.278 m2 Sistemes 200.000   

Nombre d'habitatges 40 h           

Sostre màxim edificable 6.000 m2st 

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -142.069 0% 0 -575.001 

Vials 938.850 € 2 -284.139 0% 0 -284.139 

Espais lliures 88.736 € 3 -994.486 10% 1.020.000 25.514 

Aparcament 127.800 € 4 -2.079.000 10% 1.020.000 -1.059.000 

Depuració d'aigua 40.000 € 5 -4.851.000 20% 2.040.000 -2.811.000 

Portada d'aigua 40.000 € 6 30% 3.060.000 3.060.000 

Urbanització  1.235.386 € 7 30% 3.060.000 3.060.000 

Despeses de gesetió 185.308 €   100%   

Total urbanització  1.420.694 €     

Construcció       

Total Construcció  6.930.000 €     

Sistema assignat   Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Indemnitzacions 200.000 € 

Total costos  8.550.694 € 

Valor en venda     

Casa unifamiliar 12.000.000   
    

0,85     

Total venda 10.200.000 € 

 

PMU Passeig de la Riera PMU Passeig de la Riera 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 5.058 m2     

Superfície de vials  1.990 m2 Urbanització 479.199   

Superfície zones verdes 1.222 m2 Construcció 1.834.313 2.983.500   
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Proteció inundabilitat 73 ml     

Nombre d'habitatges 18       

Sostre màxim edificable 1.875 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -47.920 0% 0 -245.182 

Vials 298.500 € 2 -95.840 0% 0 -95.840 

Espais lliures 48.880 € 3 -335.439 10% 298.350 -37.089 

Proteció inundabilitat 73.000 € 4 -550.294 10% 298.350 -251.944 

Depuració 18.000 € 5 -1.284.019 20% 596.700 -687.319 

Portada Aigua 18.000 € 6 30% 895.050 895.050 

Urbanització  456.380 € 7 30% 895.050 895.050 

Despeses de gesetió 22.819 €   100%   

Total urbanització  479.199 €     

Construcció       

  1.834.313 €     

Total Construcció  1.834.313 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  2.313.512 € 

Valor en venda     

Total venda 2.983.500 € 

 

PAU 4c Can Planells oest PAU 4c Can Planells oest 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual 

Superfície del sector 11.366 m2     

Superfície de vials  3.383 m2 Urbanització 605.231   

Superfície zones verdes 1.224 m2 Construcció 2.810.392 4.866.480   

  m2     

Nombre d'habitatges 10       
Sostre màxim edificable 2.704 m2st           

Costos     Periodificació         

Urbanització   Any 1 -60.523 0% 0 -657.238 

Vials 507.450 € 2 -121.046 0% 0 -121.046 

Espais lliures 48.960 € 3 -423.661 10% 486.648 62.987 

  € 4 -843.118 10% 486.648 -356.470 

Depuració d'aigua 10.000 € 5 -1.967.275 20% 973.296 -993.979 

Portada d'aigua 10.000 € 6 30% 1.459.944 1.459.944 

Urbanització  576.410 € 7 30% 1.459.944 1.459.944 

Despeses de gesetió 28.821 €   100%   

Total urbanització  605.231 €     

Construcció       

  2.810.392 €     

Total Construcció  2.810.392 € Taxa interna de retorn (TIR)   11,25%   

Total costos  3.415.623 € 

Valor en venda     
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Total venda 4.866.480 € 

 

PAU 8 Can Montasell  PAU 8 Can Montasell  

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 9.390 m2     

Superfície de vials  901 m2 Urbanització 463.922   

Superfície zones verdes 1.067 m2 Construcció 2.124.634 3.679.020   

Nombre d'habitatges 7  h     

Sostre màxim edificable 2.044 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -46.392 0% 0 -483.027 

Vials 135.150 € 2 -92.784 0% 0 -92.784 

Espais lliures 42.680 € 3 -324.745 10% 367.902 43.157 

Murs de contenció 250.000 € 4 -637.390 10% 367.902 -269.488 

Depuració 7.000 € 5 -1.487.244 20% 735.804 -751.440 

Aigua 7.000 € 6 30% 1.103.706 1.103.706 

Urbanització  441.830 € 7 30% 1.103.706 1.103.706 

Despeses de gestió 22.092 €   100%   

Total urbanització  463.922 €     

Construcció       

  2.124.634 €     

Total Construcció  2.124.634 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  2.588.556 € 

Valor en venda     

Total venda 3.679.020 € 

 

PAU 9 Carretera Nova PAU 9 Carretera Nova 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual 

Superfície del sector 1.251 m2     

Superfície de vials  133 m2 Urbanització 277.946   

Superfície zones verdes m2 Construcció 839.235 1.365.011   

Aparcament 286 m2     

Nombre d'habitatges 8  h     

Sostre màxim edificable 858 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -27.795 0% 0 -70.016 

Vials 19.950 € 2 -55.589 0% 0 -55.589 

Espais lliures 0 € 3 -194.562 10% 136.501 -58.061 

Aparcament 228.760 € 4 -251.770 10% 136.501 -115.269 

Depuració 8.000 € 5 -587.464 20% 273.002 -314.462 

Aigua 8.000 € 6 30% 409.503 409.503 

Urbanització  264.710 € 7 30% 409.503 409.503 
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Despeses de gestió 13.236 €   100%   

Total urbanització  277.946 €     

Construcció       

  839.235 €     

Total Construcció  839.235 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  1.117.180 € 

Valor en venda     

Total venda 1.365.011 € 

 

PAU 10 Can Puigdemir PAU 10 Can Puigdemir 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 18.645 m2     

25% Superfície de vials  520 m2 Urbanització 348.269   

Superfície zones verdes 5.944 m2 Construcció 2.258.106 3.910.140   

        

Nombre d'habitatges 8       

Sostre màxim edificable 2.172 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -34.827 0% 0 -622.144 

Vials 77.925 € 2 -69.654 0% 0 -69.654 

Espais lliures 237.760 € 3 -243.788 10% 391.014 147.226 

  € 4 -677.432 10% 391.014 -286.418 

Depuració 8.000 € 5 -1.580.674 20% 782.028 -798.646 

Aigua 8.000 € 6 30% 1.173.042 1.173.042 

Urbanització  331.685 € 7 30% 1.173.042 1.173.042 

Despeses de gesetió 16.584 €   100%   

Total urbanització  348.269 €     

Construcció       

  2.258.106 €     

Total Construcció  2.258.106 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  2.606.375 € 

Valor en venda     

Total venda 3.910.140 € 

 

11 Carrer Mataró 11 Carrer Mataró 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 3.994 m2     

Superfície de vials  407 m2 Urbanització 429.377   

Superfície zones verdes 1.347 m2 Construcció 1.500.778 2.598.750   

Nombre d'habitatges 7  h     

Sostre màxim edificable 1.444 m2st           
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Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -42.938 0% 0 -270.596 

Vials 61.050 € 2 -85.875 0% 0 -85.875 

Espais lliures 53.880 € 3 -300.564 10% 259.875 -40.689 

Millores carrer Mataró 280.000 € 4 -450.233 10% 259.875 -190.358 

Depuració 7.000 € 5 -1.050.545 20% 519.750 -530.795 

Aigua 7.000 € 6 30% 779.625 779.625 

Urbanització  408.930 € 7 30% 779.625 779.625 

Despeses de gestió 20.447 €   100%   

Total urbanització  429.377 €     

Construcció       

  1.500.778 €     

Total Construcció  1.500.778 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  1.930.155 € 

Valor en venda     

Total venda 2.598.750 € 

 

PAU 14 Canada Parc PAU 14 Canada Parc 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 8.633 m2     

Superfície de vials  1.094 m2 Urbanització 197.505   

    Construcció 1.173.960 1.909.440   

Nombre d'habitatges 12  h     

Sostre màxim edificable 1.200 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -19.751 0% 0 -239.892 

Vials 164.100 € 2 -39.501 0% 0 -39.501 

    3 -138.254 10% 190.944 52.691 

    4 -352.188 10% 190.944 -161.244 

Depuració 12.000 € 5 -821.772 20% 381.888 -439.884 

Aigua 12.000 € 6 30% 572.832 572.832 

Urbanització  188.100 € 7 30% 572.832 572.832 

Despeses de gestió 9.405 €   100%   

Total urbanització  197.505 €     

Construcció       

  1.173.960 €     

Total Construcció  1.173.960 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  1.371.465 € 

Valor en venda     

Total venda 1.909.440 € 
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PAU 15 Canada Parc 2 PAU 15 Canada Parc 2 

Dades :       Costos   Ing.vendes  Fluxe anual  

Superfície del sector 7.335 m2     

    Urbanització 638.400   

    Construcció 2.094.385 3.626.640   

Nombre d'habitatges 4  h     

Sostre màxim edificable 2.015 m2st           

Costos     Periodificació       

Urbanització   Any 1 -63.840 0% 0 -349.905 

    2 -127.680 0% 0 -127.680 

    3 -446.880 10% 362.664 -84.216 

Soterrament línia MT 600.000 € 4 -628.315 10% 362.664 -265.651 

Depuració 4.000 € 5 -1.466.069 20% 725.328 -740.741 

Aigua 4.000 € 6 30% 1.087.992 1.087.992 

Urbanització  608.000 € 7 30% 1.087.992 1.087.992 

Despeses de gestió 30.400 €   100%   

Total urbanització  638.400 €     

Construcció       

  2.094.385 €     

Total Construcció  2.094.385 € Taxa interna de retorn (TIR) 11,25%   

Total costos  2.732.785 € 

Valor en venda     

Total venda 3.626.640 € 
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