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F.1 AGENDA I PLA D’ETAPES 
 

A continuació s’estableix una previsió de Pla d’etapes per al desenvolupament urbanístic del 

sector SUD-3* Industrial Can Vilalba.  

 

 

 

Tramitació MPPGOU               2019-2020 

Tramitació Reparcel·lació           2019-2020 

Tramitació Projecte d’urbanització          2019-2020 

Fi de la Tramitació Planejament               2020 

 

 

S’estima un període màxim d’un any per a l’execució de les obres d’urbanització, a partir de 

l’aprovació del projecte d’urbanització. 
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F.2 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 

En compliment amb l’Article 59.1.e del DL-1/2010, de 3 d’agost, modificat per la llei 3/2012 de 22 

de febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, s’adjunta a la modificació puntual 

del PGOU d’Abrera l’avaluació econòmica i financera del desenvolupament del sector SUD-3* 

Industrial Can Vilalba per tal de concloure’n la seva viabilitat. 

1. Metodologia de la valoració urbanística 

El procediment escollit per efectuar la valoració urbanística i avaluar la viabilitat econòmica del 

sector SUD-3* Industrial Can Vilalba és:  

1) Realitzar d’un estudi de mercat per tipologia edificatòria per identificar els valors de venda. 

2) Estimar els costos de construcció de les edificacions. 

3) Estimar els costos d’urbanització 

4) Valoració urbanística per la formulació del mètode residual estàtic.  

2. Valors de venda i estudi de mercat 

Les naus industrials de qualitat als principals nuclis de Barcelona han extremat durant el 2017 la 

tendència a la baixa registrada en els últims anys. La falta d'oferta és una evidència en un radi de 

40 quilòmetres al voltant de la capital catalana, cosa que afecta la primera i la segona corona 

metropolitana. Aquesta situació queda reflectida en un recent informe de l'Associació de 

Promotors  (APCE), elaborat juntament amb Forcadell, que posa de manifest que el bon moment 

que viu el sector industrial, gràcies al dinamisme de l'economia, ha donat origen a una falta 

d'oferta de naus industrials allà on la demanda és més gran. 

 

Segons l'Informe de Mercat de Forcadell, el sector logístic segueix sent el principal motor del sòl 

industrial, tot i que s'està observant un interès cada vegada més gran per projectes industrials 

d'obra nova. Els inversors estan demandant principalment sòl finalista, i accedeixen a solars per 

desenvolupar tan sols si es tracta d'una ubicació prime o amb un procediment urbanístic establert 

i amb data límit, evitant així incerteses polítiques o de urbanisme. Geogràficament, el Barcelonès 

i les seves comarques limítrofes són les zones que registren un percentatge més gran de 

demanda, però la falta de disponibilitat i els alts preus estan provocant que l'interès es desplaci 

cap a la 3a Corona. 

 

La consultora destaca que la taxa de disponibilitat de naus en venda ha continuat minorant al 

llarg del 2018 a causa del gran desequilibri que hi ha entre una demanda cada vegada més 
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àmplia, decidida i amb més capacitat econòmica, i les poques promocions que fins ara s'han 

enfocat al sector industrial. 

 

En línia amb la primera meitat de l'any, els preus de naus en venda al transcurs del 2S 2018 

s'han mantingut estables i han registrat un increment interanual del 1,28%, segons dades de la 

consultora. Els preus han evolucionat homogèniament a tot el territori català, presentant 

increments lleugerament més accentuats al Barcelonès i al Baix Llobregat, comarques en què el 

desequilibri entre oferta i demanda és més patent. En línia amb l'evolució dels preus de naus 

industrials, tant en venda com de lloguer, els solars d'ús industrial s'han iniciat en el 2S 2018 amb 

un alentiment en el creixement dels preus, registrant una variació interanual del 2,91%. 

 

La demanda de naus industrials en venda a la segona meitat del 2018 s'ha incrementat fins a un 

10% respecte al 2S 2017, segons l'informe de Forcadell. Es tracta, per tant, del 5è semestre 

consecutiu en què aquest indicador es s'incrementa. Aquesta evolució positiva reflecteix, d'una 

banda, la confiança en el sector immobiliari i, d'altra, el bon moment econòmic que viu el sector 

industrial català. De fet, Catalunya concentra una quarta part de l'activitat industrial de tot 

Espanya, representant el 22,8% del total de la xifra de negocis i un 22,2% del personal ocupat 

en aquest sector, segons dades publicades pel Institut Nacional d'Estadística (INE). Al contrari 

que el sector logístic, la majoria de demandants de naus industrials en venda són usuaris finals, 

de negocis ja consolidats, amb més de 10 anys d'història; tot i que també es manté la presència 

del perfil inversor. 

 

El sector logístic és el principal actor que està donant sortida al sòl. L'interès dels promotors es 

centra principalment en projectes de naus logístiques, amb superfícies compreses entre els 

3.000-50.000 m², destinades a la seva majoria al lloguer. Bona part de les operacions s'estan 

realitzant prèviament o durant el procés de construcció de la nau, fet que facilita una major 

adaptabilitat del projecte a les necessitats de l'inquilí. Amb tot, Forcadell destaca que hi ha una 

part substancial de l'arrendatari de naus industrials que segueix requerint majoritàriament 

d'espais no superiors als 1.000 m².  

 

La modificació puntual del PGOU d’Abrera recull en la seva proposta d’ordenació les necessitats 

actuals del sector industrial definint dues subzones industrials: 

• Indústria jardí “Can Vilalba” tipus I (clau 24*ICV(I)): enfocada a implantar naus logístiques 

i altre tipus d’indústries amb la necessitat de gran superfície (15.000-50.000m²).  

• Indústria jardí “Can Vilalba” tipus II (clau 24*ICV(II)): enfocada a implantar naus 

d’indústria neta (enfocades a les noves tecnologies), oficines i altres usos compatibles 

amb l’entorn industrial, d’uns 1.000m²-1.500m², permetent-se la seva agrupació. 

 

L’oferta d’immobles amb característiques similars és molt petita a Abrera, fet que complica la 

realització d’un acurat l’estudi de mercat. Amb tot s’han trobat les següents mostres de mercat: 
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LOCALITZACIÓ m² construïts Preu € €/m²st coef. ponderació valor ponderat m² font

1 seminou Poligon Can Amat  (Abrera) 1.150,00 m²st 820.000,00 € 713,04 €/m²st 1,00 713,04 €/m²st www.infotradis.com

2 seminou Poligon industrial sense esp. (Abrera) 1.569,00 m²st 1.882.800,00 € 1.200,00 €/m²st 1,00 1.200,00 €/m²st www.infotradis.com

3 seminou Poligon industrial sense esp. (Abrera) 1.500,00 m²st 1.747.000,00 € 1.164,67 €/m²st 1,00 1.164,67 €/m²st www.infotradis.com

4 seminou Poligon Sant Ermengol  (Abrera) 780,00 m²st 450.000,00 € 576,92 €/m²st 1,00 576,92 €/m²st www.masprofesional.com

5 seminou Poligon el Rebató (Abrera) 560,00 m²st 750.000,00 € 1.339,29 €/m²st 1,00 1.339,29 €/m²st www.masprofesional.com

6 2a mà Poligon industrial sense esp. (Abrera) 505,00 m²st 618.000,00 € 1.223,76 €/m²st 0,90 1.101,39 €/m²st www.infotradis.com

1.150,00 m²st 820.000,00 € 1.036,28 €/m²st 1.015,88 €/m²st

LOCALITZACIÓ m² construïts Preu € €/m²st coef. ponderació valor ponderat m² font

1 obra nova BV-1201 Villalba (Abrera) 5.400,00 m²st 3.072.400,00 € 568,96 €/m²st 1,00 568,96 €/m²st www.masprofesional.com

2 seminou Poligon Can Amat  (Abrera) 9.600,00 m²st 7.102.000,00 € 739,79 €/m²st 1,00 739,79 €/m²st www.infotradis.com

3 seminou Poligon Can Amat  (Abrera) 6.400,00 m²st 4.622.000,00 € 722,19 €/m²st 1,00 722,19 €/m²st www.infotradis.com

4 2a mà Poligon Sant Ermengol  (Abrera) 7.790,00 m²st 5.000.000,00 € 641,85 €/m²st 0,90 577,66 €/m²st www.masprofesional.com

7.133,33 m²st 4.932.133,33 € 668,20 €/m²st 652,15 €/m²st

NAUS INDUSTRIALS  (fins a 1.500 m²st)

Promig

NAUS INDUSTRIALS  (majors a 5.000 m²st)

Promig
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El valor promig extret de les mostres de merca és de 652,15€/m²st per a naus industrials de gran 

superfície i 1.015,88€/m²st per a naus de fins a 1.500m² construïts, aquests valors s’ha contrastat 

amb promotors d’àmbit local i es consideren són extrapolables als usos i superfícies de les 

subzones industrials proposades en la modificació puntual i per tant per a l’anàlisi de la viabilitat 

econòmica del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba es prendran com a valor de mercat de 

l’immoble acabat: 

•  650 €/m²st per a la Indústria jardí “Can Vilalba” tipus I (clau 24*ICV(I)), de gran superfície. 

• 1.000 €/m²st per a la Indústria jardí “Can Vilalba” tipus II (clau 24*ICV(II)), de petita i 

mitjana superfície.  

3. Estimació dels costos de construcció de l’edificació 

Segons el BEC del 1r trimestre de 2.019, el cost de construcció d’una nau industrial (inclòs el 

20% de benefici industrial i despeses generals) és de 487,67 €/m²st.  

 

Tenint en compte que tenim dos tipus d’usos molt diferents, podem considerar que: 

 

• El cost de construcció de naus industrials de gran superfície es podria abaraitr en un 
15% obtenint un cost de construcció de 433,89 €/m²st. 

• El cost de construcció de naus d’investigació, oficines i altres usos és superior al d’una 
nau industrial i per a calcular el seu cost s’estima un increment del 20% sobre el cost 
d’una nau industrial (487,67€/m²st BEC 1r T19), resultant un cost de construcció de 
585,20 €/m²st. 

A més, cal considerar les despeses indirectament relacionades amb la construcció i que 

s’estimen a partir del seu propi pressupost d’execució material o per contracte. Els percentatges 

estimats són els que s’indiquen a la taula (segons valors recomanats per ARQUITASA o EME 

DOS), i per tant, tenim: 

 

clau24*ICV(I) clau 24*ICV(II)

414,52 €/m²t 585,20 €/m²t

Impostos no recuperables 1,00% PEM Const . 3,45 €/m²t 4,88 €/m²t

Primes de seguro i entitats de control 1,00% PEM Const . 3,45 €/m²t 4,88 €/m²t

Taxes i llicències 1,50% PEM Const . 5,18 €/m²t 7,32 €/m²t

Despeses d'administració promotor 0,50% PEC Const . 2,07 €/m²t 2,93 €/m²t

Despeses notarials i registrals 0,70% PEC Const . 2,90 €/m²t 4,10 €/m²t

Varis i imprevistos 0,40% PEC Const . 1,66 €/m²t 2,34 €/m²t

Despeses de comercialització 0,10% Preu venda 0,65 €/m²t 1,00 €/m²t

433,89 €/m²t 612,64 €/m²tCOSTOS TOTALS CONSTRUCCIÓ NAUS

Cost Obres d'Edificació (PEC)

COST EDIFICACIÓ
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4. Estimació dels costos d’urbanització 

L’estimació del cost de les obres d’urbanització, per capítols és el següent:  

 

 
 

A més, cal considerar les despeses indirectament relacionades amb l’execució de l’urbanització 

i que s’estimen a partir del seu propi pressupost d’execució material o per contracte. Els 

percentatges estimats són els que s’indiquen a la taula (segons valors recomanats per 

ARQUITASA o EME DOS), i per tant, tenim: 

 

 

import

1 Vialitat interna (180€/m²) 1.398.762,83 €         

Rotondes d'accés (180€/m²) 1.215.885,60 €         

Càrrega econòmica camí (150€/m²) 406.023,00 €            

2 Enderrocs 141.038,00 €            

3 Soterrament línia AT + Antena 697.639,41 €            

4 Xarxa MT 326.897,65 €            

5 Xarxa BT 36.860,57 €              

6 Depuració aigües (conveni EDAR) 929.702,99 €            

7 Zones verdes (3€/m²) 210.689,28 €            

8 Mobilitat (2 marquesines, 2 passos semaforitzats i altres) 154.604,09 €            

8 Calaix 2x2m 287.500,00 €            

9 Murs de contenció+obres de drenatge 69.000,00 €              

10 Imprevistos 447.584,06 €            

TOTAL PEC amb 19% DG i BI 6.322.187,48 €        

amb 21% IVA 7.649.846,85 €         

COST OBRES D'URBANITZACIÓ SECTOR SUD 3* segons EOB 

CAPITOL

Cost Obres d'Urbanització (PEC) 6.322.187,48 €      

Honoraris tècnics 101.236,93 €        

Impostos no recuperables 25.309,23 €           

Primes de seguro i entitats de control 25.309,23 €           

Taxes i llicències 12.654,62 €           

Despeses d'administració promotor 12.654,62 €           

Despeses notarials i registrals 50.618,46 €           

Varis i imprevistos 12.654,62 €           

6.562.625,18 €      

COST TOTAL D'URBANITZACIÓ

COST TOTAL D'URBANITZACIÓ

0,50% PEM urbanització

4,00% PEM urbanització

1,00% PEM urbanització

1,00% PEM urbanització

0,50% PEM urbanització

0,50% PEM urbanització

2,00% PEM urbanització



33a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’ABRERA 
A L’ÀMBIT DE CAN VILALBA_2a APROVACIÓ INICIAL 

13 

 

5. Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Estàtic.  

Existeixen diversos mètodes de valoració, tots ells recollits, reconeguts, contemplats i 

desenvolupats per les Normes Europees de Valoració i la O.M., encara que les denominacions 

no sempre siguin idèntiques. Els mètodes més emprats són els següents: 

- Mètode del cost: 

- Valor de reemplaçament brut (CRB) 

- Valor de reemplaçament net (CRN) 

- Mètode de comparació, o mètode de comparació amb el mercat. 

- Mètode d’actualització de rentes. 

- Mètode residual: 

- Mètode residual dinàmic. Anàlisis d’inversions amb valors esperats. 

- Mètode residual estàtic. Anàlisis d’inversions amb valors actuals.  

 

Per a realitzar la valoració urbanística i estudiar la viabilitat econòmica de la promoció 

projectada en la present modificació puntual, s’ha escollit el Mètode residual estàtic. 

 

Els Mètodes residuals de valoracions consisteixen en determinar el valor de mercat del sòl o 

edifici a partir del valor del producte immobiliari final, deduint d’ells totes les despeses i inversions 

necessàries, incloent les despeses financeres, comercials i el marge brut o benefici que 

presumiblement un promotor de tipus mig consideraria. Es basen en el principi del valor residual 

i en el principi del major i menor ús, i serveixen per determinar el valor de mercat de terrenys, 

sòls o immobles. En la normativa de valoracions de garantia, es defineixen i desenvolupen 

aquests mètodes i s’estableixen en la secció cinquena de la norma, articles 34 al 42 dos 

possibilitats per la taxació, donant en alguns casos l’opció de valorar segons el seu criteri pel 

mètode dinàmic o estàtic. 

 

En aquest cas, com la previsió de desenvolupament del sector i començament de 

l'edificació és inferior a un any podem aplicar el mètode residual estàtic. La fórmula bàsica 

del Mètode Residual Estàtic és:  

F = Vm x (1 - b) - ∑Ci 

 
Essent: 

F Valor del terreny o immoble 

Vm Valor de l'immoble en la hipòtesi d'edifici acabat 

b Marge o benefici net del promotor en tant per u 

Ci Cadascuna de les despeses necessàries considerades 

 

Es tracta de justificar que el valor del sòl sense urbanitzar és igual o superior al valor de compra 

del sòl, demostrant així la viabilitat del sector amb el marge de benefici mínim establert per l’ECO 

805/2003.  

Per obtenir el valor de repercussió del sòl sense urbanitzar (valor residual del sòl), al valor de 

venda de l’immoble se li descompta el marge de benefici i els costos d’edificació obtenint el valor 
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del sòl urbanitzat, al que se li descompta el valor corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic 

de cessió gratuïta i lliure de càrregues a favor de l'ajuntament i el cost de les obres d’urbanització, 

obtenint finalment el valor del sòl sense urbanitzar, que es detalla en el quadre que s’adjunta a 

continuació i que garanteix la viabilitat del sector. 

 
 

Com es pot observar en el quadre superior el valor residual del sòl sense urbanitzar és de 

4.041.840,68€ essent la seva repercussió per m² de sòl del sector de 15,85€/m²sòl que és 

superior al valor de venda de sòl rústic valorat entre 1 i 3€/m²sòl, fet que justifica la 

viabilitat del sector objecte d’aquesta avaluació. 

F = Vm x (1 - b) - ∑Ci

F Valor del terreny o immoble

Vm Valor de l'immoble en la hipòtesi d'edifici acabat

b Marge o benefici net del promotor en tant per u

Ci Cadascuna de les despeses necessàries considerades

  clau 24*ICV(I)   clau 24*ICV(II)

Valor de mercat de l'immoble acabat Vm 650,00 €/m²t 1.000,00 €/m²t

Marge de benefici mínim (ECO/805/2003) b 27% 27%

(1-b) 0,73 0,73

PEC Construcció C1 414,52 €/m ²t 585,20 €/m ²t

Altres despeses im plícites associades a l'edificació C2 19,37 €/m ²t 27,43 €/m ²t

Despeses Construcció considerades C= ∑Ci 433,89 €/m²t 612,64 €/m²t

Valor de repercussió (sòl urbanitzat) per claus Fu 40,61 €/m ²t 117,36 €/m ²t

Valor de repercussió (sòl urbanitzat) Fu

Sostre per claus m ²t 118.357,51 m ²t 59.442,90 m ²t

Sostre m²t

Valor de repercussió (sòl urbanitzat) per claus  (-10% Aprof.) Fu 36,55 €/m ²t 105,63 €/m ²t

Valor de repercussió (sòl urbanitzat -10% Aprof.) Fu

Valor sector sòl urbanizat per claus  (-10% Aprof.) € 4.325.639,44 €  6.278.826,42 €  

Valor sector sòl urbanizat  (-10% Aprof.) €

PEC obres d'urbanització €

Altres despeses im plícites associades a l'urbanizació €

TOTAL Cost d'urbanització €

Valor residual sòl sense urbanitzar €

Superfície del sector m²

Valor de repercussió F

4.041.840,68 €  

15,85 €/m²sòl

255.062,21 m²sòl 

CÀLCUL DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL

(Art. 26 LS 8/2007; Ordre ECO/805/2003, de 27 de març)

66,27 €/m²t

6.322.187,48 €  

240.437,70 €  

177.800,41 m²t

10.604.465,86 €  

6.562.625,18 €  

59,64 €/m²t
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F.3 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

1. Introducció. 

En compliment amb l’Article 59.1.e i amb l’article 66.1.d del DL-1/2010, de 3 d’agost, modificat 

per la llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, s’adjunta 

a la modificació puntual del PGOU d’Abrera l’informe de sostenibilitat econòmica del sector SUD-

3* Industrial Can Vilalba per tal de ponderar l'impacte de les actuacions previstes en les finances 

públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 

infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

2. Criteris d’avaluació i consideracions prèvies 

Pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les actuacions que repercuteixen en les finances 

públiques, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: per una banda aquelles que estan 

sotmeses a algun règim o tipus de gestió que ja garanteixen en el seu interior el repartiment 

equitatiu de beneficis i càrregues, i per altra, les que corresponen a actuacions pròpies dels 

sistemes, ja sigui actuacions d’adquisició de sòl o d’urbanització de terrenys i/o construcció 

d’equipaments.  

 

En aquest sentit, bàsicament, dels sistemes de gestió i urbanització dels sectors objecte de 

planejament derivat, se’n derivaran per l’Ajuntament d’Abrera (Hisenda pública afectada), per 

una banda cessions, que es composaran de vials, espais lliures, equipaments, i el 10% de 

l’aprofitament de l’àmbit, per l’altra, la recepció de la urbanització comportarà l’obligació de fer-

se’n càrrec del seu manteniment.  

 

Per tant es pot dir que de la gestió dels sectors es deriven per a l’Ajuntament determinats drets i 

obligacions que es traduiran per a l’hisenda municipal en ingressos i despeses.  

 

Es determinarà que l’execució d’aquest nou sector és econòmicament sostenible, si el balanç 

entre les “despeses” i “ingressos” que es generen sobre la hisenda pública municipal resulti 

positiu (ingressos vs despeses).  

 

Per tal d’efectuar aquest balanç econòmic caldrà identificar i estimar els ingressos i despeses 

que comporta el desenvolupament d’aquest sector vers les finances municipals.  
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Per una banda, caldrà considerar l’impacte causat per la implantació i manteniment de noves 

infraestructures viàries i espais lliures així com també els costos associats a la prestació de 

serveis que comportarà la implantació dels nous usos previstos.  Per l’altra, caldrà considerar la 

recaptació econòmica en concepte d’impostos de béns immobles (IBI), impostos d’activitats 

econòmiques (IAE), altres impostos extraordinaris com taxes de construcció i llicències d’obra i 

el valor derivat de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

3. Paràmetres urbanístics i costos d’urbanització 

En la Taula 1 venen detallats els principals paràmetres urbanístics que contempla la Proposta de 

modificació. Com es pot derivar de la mateixa, l’actuació preveu un sostre edificable de 

177.800,41 m². La totalitat del sostre es destinarà a ús industrial i de serveis. 

 

La superfície del sòl públic  que és deriva de la proposta s’obtindrà  tot per cessió obligatòria i 

suma en total 98.736,31m². Tot aquest sòl públic, l’administració actuant – en aquest cas 

l‘Ajuntament de  Abrera– l’obtindrà  sense que al mateix temps tingui que participar en  les 

càrregues d’urbanització, tal com s’ estableix  en l’Article 46  del Decret Llei 1/2010. A més 

s’imputen al sector les càrregues externes d’urbanitzar les dues rotondes d’accés i el camí de 

Can Vilalba a Olesa de Montserrat.  

 

 

 

 

SUPERFÍCIES

 (m²)
%

98.736,31m²sòl 38,71%

V Viari 7.775,14m²sòl 3,05%

Protecció sistema viari 1.961,61m²sòl 0,77%

P Parcs i Jardins urbans 69.168,01m²sòl 27,12%

Eg Equipaments generals 18.769,93m²sòl 7,36%

H Hidrogràfic(*) 1.061,62m²sòl 0,41%

156.325,90m²sòl 61,29%

24* (Icv) Industria jardí "Can Vilalba" tipus I 120.772,97m²sòl 47,35%

24* (Icv) Indústria neta "Can Vilalba" tipus II 35.552,93m²sòl 13,94%

255.062,21m²sòl 100,00%

V Urbanització rotonda residencial 4.313,30m²sòl

V Urbanització rotonda industrial 2.441,62m²sòl

V Urbanització Camí Vilalba-Olesa 2.702,08m²sòl

CÀRREGUES EXTERNES

(*) superfície que no computa a efectes d'edificabilitat

EDIFICABILITAT BRUTA 0,70m²st/m²sòl

SOSTRE MÀXIM 177.800,41m²st

SUD 3* "Industrial Can Vilalba"

SISTEMES (superfície total mínima)

ZONES (superfície total màxima)

TOTAL ÀMBIT
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4. Estimació de les despeses municipals generades 

Les despeses de manteniment associades a les noves infraestructures i serveis, es formulen 

sobre les superfícies de sistemes següents: vials (vial intern+rotonda residencial+rotonda 

industrial+camí) i Espais lliures (protecció de sistema viari+hidrològic+parcs i jardins urbans). 

Pel cost anual de manteniment dels espais lliures en aquest sector, d’ús industrial, tenint  en 

compte el tipus d'espais lliures a urbanitzar, es preveu un mòdul unitari de 1,50 €/m²any de cost 

anual de manteniment d’aquest sistema. 

En el cas del cost anual de manteniment de la xarxa viària (incloent enllumenat públic, servei 

d’escombreries, etc) es preveu un mòdul unitari de 4,50 €/m²any de cost anual de manteniment 

d’aquest sistema. 

Per tant, partint de la superfície dels sistemes i dels mòduls unitaris, tenim: 

 

5. Estimació dels ingressos municipals generats 

5.1. Ingressos ordinaris 

Els ingressos corrents municipals que potencialment generarà la modificació puntual, deriven de 

la consideració dels ingressos producte de l’aplicació de l’Impost dels Bens Immobles –IBI- sobre 

els immoble destinats a activitats que es preveuen amb l’actuació urbanística proposada i que 

acostuma a representar entre el 40% i el 50% dels ingressos corrents municipals i els impostos 

d’activitats econòmiques.  

 

Impost sobre béns immobles (IBI): El valor mig per a immobles d’activitats econòmiques per a 

l’exercici del 2018 es troba al voltant dels 2,71 €/m² de sostre i any. 

 

Impost d’activitats econòmiques (IAE): El valor mig de l’impost d’activitats econòmiques per a 

l’exercici del 2018 es troba al voltant dels 6,71 €/m² de sostre i any. 

 

 

 

 

 

concepte mòdul superfície despeses

Sistema xarxa viaria  (V+rotonda residencial+rotonda ind.+camí) 4,50 €/m²s 17.232,14 m²sòl 77.544,63 €/any  

Espais lliures (P+H+protecció sistema viari) 1,50 €/m²s 72.191,24 m²sòl 108.286,86 €/any  

TOTAL DESPESES MUNICIPALS 2,08 €/m²s 89.423,38 m²sòl 185.831,49 €/any  
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En aquest cas no farem el càlcul sobre el sostre potencial màxim del sector, sinó sobre 30% del 

sostre que considerem s'implantaria de forma “immediata”. El que suposa una hipòtesi a curt 

termini molt més conservadora, que una a llarg termini en la qual la totalitat del polígon es trobés 

ocupat. 

 

Per tant, tenim: 

 

* Càlcul sobre el sostre corresponent al 30% del sostre que s'implantaria de forma “immediata”. 

5.2. Ingressos extraordinaris 

Els impostos extraordinaris com són el 10% d’aprofitament urbanístic, les llicències d’obra, taxes 

de construcció, etc., no es tindran en compte en aquest informe de sostenibilitat econòmica ja 

que són recaptacions no periòdiques (només es donen en el moment d’execució) i, per tant, no 

són valors representatius del balanç econòmic anual en els anys posteriors. Tampoc es 

consideren els ingressos derivats de la construcció que es consideren extraordinaris i no es 

repeteixen en el temps ni les plusvàlues que puguin generar-s’hi per la transmissió de béns 

immobles.  

6. Balanç econòmic i conclusions 

Anualment, el cash-flow en la hisenda municipal és el que es resumeix a continuació: 

 

 

 

Els ingressos municipals anuals obtinguts són rellevantment superiors a les despeses 

associades al manteniment dels serveis i infraestructures que ocasiona el desenvolupament i 

execució d’aquest sector i, per tant, es pot concloure que el desenvolupament urbanístic és 

econòmicament sostenible. 

concepte mòdul sostre despeses

IBI (Impost sobre béns immobles) 2,71 €/m²st  177.800,41 m²sostre 481.839,12 €/any  

IAE (Impost d'activitats econòmiques) 6,71 €/m²st  53.340,12 m²sostre * 357.912,23 €/any  

TOTAL INGRESSOS MUNICIPALS 839.751,35 €/any  

BALANÇ ECONÒMIC ANUAL 839.751,35 €/any - 185.831,49 €/any = 653.919,86 €/any  


	4-VOL IV-AGENDA-AEIF-ISE.pdf
	F.1 AGENDA I PLA D’ETAPES
	F.2 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
	1. Metodologia de la valoració urbanística
	2. Valors de venda i estudi de mercat
	3. Estimació dels costos de construcció de l’edificació
	4. Estimació dels costos d’urbanització
	5. Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Estàtic.

	F.3 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
	1. Introducció.
	2. Criteris d’avaluació i consideracions prèvies
	3. Paràmetres urbanístics i costos d’urbanització
	4. Estimació de les despeses municipals generades
	5. Estimació dels ingressos municipals generats
	5.1. Ingressos ordinaris
	5.2. Ingressos extraordinaris
	6. Balanç econòmic i conclusions



